Szanowni Mieszkańcy !
Opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dla Gminy Kobiór, rozpoczynamy od szczegółowej
diagnozy stanu istniejącego oraz rozeznania potrzeb w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych. W tym
celu ich właścicielom przekazujemy do wypełnienia „Kartę informacyjną”. Zawarte w niej informacje będą poufne
i posłużą wyłącznie do oceny skali problemu smogowego w Kobiórze oraz opracowania optymalnych założeń do
regulaminu udzielania mieszkańcom pomocy przez lokalny samorząd.
Może to być pomoc finansowa do wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe, doradztwo przy sporządzaniu
wniosków do WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” lub innych dostępnych programów „antysmogowych”.
Przystępując do tego zadania musimy mieć świadomość, że likwidacji smogu nie da się rozwiązać w krótkim
czasie; jest to jednak perspektywa wyznaczona przepisami obowiązującego prawa.
Zgodnie z obowiązującą ustawą „antysmogową” dla województwa śląskiego, kotły eksploatowane przed
1 września 2017r., w zależności od daty produkcji, należy wymienić na urządzenia nieemisyjne do końca
wyznaczonego roku:
•
•
•
•

kotły zasypowe starsze niż 10 lat oraz bez tabliczki znamionowej
kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji
kotły eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji
kotły z podajnikiem na ekogroszek klasy 3 lub 4

- do końca 2021 r.
- do końca 2023 r.
- do końca 2025 r.
- do końca 2027 r.

Naszym atutem jest fakt, że w latach 90-tych ubiegłego wieku, staraniem lokalnej społeczności, Kobiór został
kompleksowo zgazyfikowany. Dzisiaj wszystkie budynki użyteczności publicznej oraz kościół parafialny są ogrzewane
gazem ziemnym. Ponadto znaczna część właścicieli budynków - nie czekając na programy rządowe i gminne
wsparcie, z własnych środków zdecydowała się na likwidację kotłów na paliwo stałe, przechodząc na ogrzewanie
gazem ziemnym. Tym ekologicznym i komfortowym paliwem ogrzewanych jest ok. 30% budynków. Liczymy na to, że
wspólnym wysiłkiem wykorzystamy pojawiające się możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomoder-nizacji, co w perspektywie kilku lat doprowadzi do znacznego ograniczenia niskiej emisji przywracając naszej gminie
czyste powietrze.
Zwracamy się do właścicieli budynków mieszkalnych o wypełnienie i podpisanie załączonej „Karty informacyjnej”
oraz przesłanie jej na adres: Urząd Gminy w Kobiórze ul. Kobiórska 5 lub złożenie w sekretariacie UG w terminie 7
dni od dnia otrzymania.
W przypadku nie złożenia ankiety w tym terminie, pozyskanie niezbędnych informacji w nich zawartych nastąpi
w trybie kontroli przeprowadzonej przez pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

W przypadku zaistnienia wątpliwości przy wypełnianiu „Karty Informacyjnej”, prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 32 2188182 w godzinach pracy UG.
Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Kobiór.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuje się klientów Urzędu Gminy Kobiór, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Kobiór danych osobowych klientów jest
Wójt Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kobiórskiej 5, 43-10 Kobiór, tel. 32 218 81 82.
2. Inspektor Ochrony Danych - adres email: informatyk@kobior.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zinwentaryzowania potrzeb w zakresie wymiany kotłów i
termomodernizacji budynków w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.
4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa oraz organowi nadzorczemu
5. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym
rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Klienci, w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych, mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.

KARTA INFORMACYJNA
poprzedzająca opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji” dla Gminy Kobiór
Adres budynku mieszkalnego:

Czy w budynku jest instalacja centralnego
ogrzewanie ? (X)
tak
……………
nie
……………
Inne urządzenia grzewcze na paliwo stałe:

Właściciel budynku:
( i adres, jeśli mieszka w innym miejscu)

Tel. kontaktowy:

Ilość pieców wolnostojących

……….

Ilość trzonów kuchennych

………..

Ilość kotłów c.o. budynku:

……………...

….………………………
Ilość samodzielnych mieszkań w budynku:

…………..

* Rok uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę:

…….…………………………
Ilość kondygnacji w budynku: (X )
- piwnica
……………..
- parter
…………….
- piętro
………….....
- poddasze użytkowe,
…………….
- poddasze nieużytkowe )
…………….
- inne …………………………………….

Rodzaj używanego obecnie kotła c.o. :
- węglowy zasypowy

…………. szt

- węglowy z podajnikiem

…………. szt

( rok prod. ………........ klasa ………)
- gazowy atmosferyczny
……. .szt
( rok zainstalowania: ……………… )
- gazowy kondensacyjny
....….. szt
( rok zainstalowania: ……………… )
- inny ,nie wymieniony

………… szt

* Czy na kotle grzewczym jest umieszczona
oryginalna tabliczka znamionowa ? (X)

Konstrukcja ścian zewnętrznych i ich
grubość bez izolacji termicznej: (cm)
- cegła
…………………
- żużlobeton
…………………
- gazobeton
…………………
- inne mat.
…………………
…………………………………………..
…………………………………………..

Konstrukcja dachu budynku: (X)
- strop żelbetowy, żużel,
szlichta, papa
……………..
- strop żelbetowy, poddasze
więźba drewniana, pokrycie …………….

Tak

…………..

Nie

…………..

- montaż kotła gazowego
kondensacyjnego w klasie A+

……….

- instalację ogrzewania elektrycznego ………..
- instalację pompy ciepła powietrznej
lub gruntowej
………..
- montaż kolektorów słonecznych

………..

- nie użytkowane

..………..

Usytuowanie szafy gazomierza z reduktorem
ciśnienia: ( X )
- na ścianie budynku
…………….
- wolnostojąca
…………….
- brak przyłącza do budynku …………….
Czy instalacja gazowa w budynku jest
obecnie użytkowana ? ( X)
- kuchenki
……………..
- podgrzewacze wody
……………..
- kocioł gazowy
……………..
Czy wykonano już elementy
termomodernizacji budynku ?
(podkreślić właściwe)
- stolarka okienna ; całkowicie / częściowo
- drzwi zewnętrzne
i wrota garażowe ;

całkowicie/ częściowo

- docieplanie ścian
zewnętrznych
;

całkowicie/ częściowo

- docieplenie stropu
nad poddaszem ; całkowicie/ częściowo
- docieplenie poszycia
dachu
; całkowicie/ częściowo

Ile drewna spala się ciągu roku
kalendarzowego:
m3 ………..

- gaz ziemny

…………………………..

- energia elektryczna

………………………….

- inne rozwiązanie

………………………….

Inny rodzaj ogrzewania w budynku (opisać) :

Czy w budynku jest prowadzona działalność
gospodarcza zajmująca powyżej 30 % jego
powierzchni ? (X)
Nie…………...
Tak……………

prace termomodernizacyjne, a w szczególności : (X)
- docieplenie przegród budowlanych
oraz prace towarzyszące
…………
- wymiana stolarki okiennej
…………
- wymiana drzwi zewnętrznych,
w tym bram garażowych
…………
- wymiana instalacji wewnętrznej c.o.
( grzejnikowej, podłogowej )
…………
- inne zadania termomoder.(jakie ) ………………..
………………………………………………………..

Podpis właściciela budynku:
………..
…………………………………………………………

*
**

..………..

Obecny sposób przygotowania ciepłej wody
użytkowej: ( opisać)
- paliwo stałe
………………………….

- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej ……….
- montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła

- czynne

Ile węgla spala się w ciągu roku
kalendarzowego:
ton ………..

** Po likwidacji kotła na paliwo stałe, Zamierzam w najbliższych latach prowadzić
planuję jego zastąpienie przez: (X)

Czy na posesji jest przyłącze gazowe ? (X)

podana informacja będzie weryfikowana przez upoważnionego pracownika UG
wypełniają właściciele, którzy ogrzewają domy kotłami na paliwo stałe - niezależnie od typu kotła

Czy oczekuję się ze strony samorządu lokalne
- -go ( Gminy Kobiór ), pomocy w zakresie: (X)
- wypracowanie optymalnych
rozwiązań technicznych
.…………
- wyboru najkorzystniejszego wariantu
wsparcia (dotacja - ulga podatkowa) …………
- pomocy przy wypełnieniu i złożeniu
wniosku o dotację w WFOŚiGW
………….
- pomocy przy wyborze wsparcia
przez skorzystanie z podatkowej
ulgi termomodernizacyjnej
………….
- dofinansowania zakupu urządzenia
grzewczego nie emisyjnego
np. kotła gazowego klasy A+
..………..
Nie oczekuję wsparcia i będę prowadził
przedsięwzięcia antysmogowe we własnym
zakresie (X)
…………….

