
ZARZĄDZENIE NR 761/2020 
 

WÓJTA GMINY LUBIN 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie  wprowadzenia Regulaminu akcji promocyjnej „Policzmy niską emisję" 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Wprowadzam do stosowania Regulamin akcji promocyjnej „Policzmy niska emisję". 

§ 2.  

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Lubin 
 
 

Tadeusz Kielan 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 761/2020 
Wójta Gminy Lubin 
z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Regulamin akcji promocyjnej 
„Policzmy niską emisję” 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem akcji promocyjnej „Policzmy niską emisję” jest Wójt Gminy Lubin, zwany dalej 
Organizatorem. 

2. Cel akcji promocyjnej 

Celem akcji promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców Gminy Lubin do udziału w badaniu ankietowym, 
na podstawie którego zostaną pozyskane dane dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstw domowych, 
niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji na potrzeby Gminnego Programu Niskoemisyjnego. 

3. Postanowienia ogólne 

3.1. W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec, który posiada nieruchomości na 
terenie Gminy Lubin. 

3.2. W akcji promocyjnej nie może brać udziału osoba, która nie posiada tytułu prawnego do 
nieruchomości, dla której została sporządzona ankieta. 

4. Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej 

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest spełnienie wymagań określonych w pkt 3 

niniejszego Regulaminu oraz złożenie prawidłowo wypełnionej ankiety (załącznik do niniejszego 
Regulaminu). 

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubinie:  www.ug.lubin.pl  oraz  
w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 - pok. 7. 

4.2. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej na daną 
nieruchomość. Pozostałe zgłoszenia nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako 
duplikaty i będą usuwane z bazy do losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze prawidłowe 
zgłoszenie uczestnika akcji promocyjnej. 

4.3. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w całej akcji promocyjnej. Zgłoszenie, które zostanie 
wylosowane zostanie usunięte z bazy zgłoszeń i nie bierze udziału w dalszym losowaniu. 

4.4. Uczestnik przystępując do akcji promocyjnej: 

᠆ potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptację, oraz zobowiązanie do 
przestrzegania zasad w nim zawartych, 

᠆ potwierdza spełnienie wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w losowaniu, 

᠆ udziela zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przez 
Organizatora konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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.U.UE.L Nr 119 poz. 1 z późn.zm.) 

᠆ udziela zgodę na ewentualne wykonanie zdjęć związanych z organizowaną akcją promocyjną oraz ich 
publikację wraz z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej, prasie 
lokalnej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminy Lubin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.U.UE.L Nr 119 poz. 1 z późn.zm.) 
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4.5. Prawidłowo wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie – pok. 7, przesłać 
pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub przesłać na adres 
powietrze@ug.lubin.pl. 

5. Rodzaj i wartość nagród zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy Lubin. 

6. Czas trwania akcji promocyjnej 

Akcja trwa do dnia 31 lipca 2020 roku. 

7. Zasady dotyczące rozstrzygnięcia akcji promocyjnej oraz nagradzania zwycięzców 

7.1. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie 
dokonają weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej. 

7.2. Zwycięzcy akcji promocyjnej zostaną wyłonieni w drodze losowania prawidłowo złożonych ankiet. 

7.3. Losowanie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 30 września 2020 roku. 

7.4. Ogłoszenie o wynikach akcji promocyjnej zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Lubinie: www.ug.lubin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie. 

7.5. O dacie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie. 

7.6. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście. 

8. Postanowienia końcowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu w przypadku pojawienia się 
nieprzewidzianych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowość przebiegu akcji promocyjnej.
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Załącznik do regulaminu akcji promocyjnej
„Policzmy niską emisję”

ANKIETA INWENTARYZACYJNA NA POTRZEBY „GMINNEGO PROGRAMU NISKOEMISYJNEGO”

1. Dane dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego, systemu ogrzewania i c.w.u.
Rodzaj budynku ☐ JEDNORODZINNY  ☐ WIELORODZINNY

Adres budynku/lokalu mieszkalnego

Rok budowy lub orientacyjny wiek (w latach)  Liczba mieszkańców

Powierzchnia użytkowa, m2 Przyłącze gazowe w budynku ☐ TAK           ☐ NIE

Sposób ogrzewania 
budynku (źródło ciepła)

☐  KOCIOŁ WĘGLOWY ZASYPOWY

☐  KOCIOŁ WĘGLOWY AUTOMATYCZNY

☐  KOZA NA WĘGIEL/DREWNO

☐  PIEC KAFLOWY

☐  KOCIOŁ NA DREWNO

☐  KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

☐  KOMINEK NA DREWNO

☐  KOCIOŁ GAZOWY

☐  KOCIOŁ OLEJOWY

☐  POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

☐  GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

☐  OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

☐  INNE (jakie?) …………………………………………………… 

…………………………………..…………………………………………

Stan techniczny źródła ciepła ☐ DOBRY            ☐  DOSTATECZNY          ☐  ZŁY

Sposób przygotowania 
ciepłej wody 
użytkowej(źródło ciepła)

☐  TO SAMO ŹRÓDŁO CO DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

☐  BOJLER ELEKTRYCZNY

☐  PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY ELEKTRYCZNY

☐  PODGRZEWACZ GAZOWY PRZEPŁYWOWY

☐  PODGRZEWACZ GAZOWY POJEMNOŚCIOWY (bojler gazowy)

☐  KOLEKTORY SŁONECZNE

☐  POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

☐  INNE (jakie?) ………………………………………………………………………………………..………………………………………

Stan techniczny źródła ciepłej wody ☐ DOBRY                         ☐  DOSTATECZNY               ☐  ZŁY

2. Stan termomodernizacji budynku

Czy nieruchomość 
została poddana 
termomodernizacji

☐  BUDYNEK NOWY – TERMOMODERNIZACJA WYKONANA NA ETAPIE BUDOWY

☐  BRAK TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

☐  PRZEPROWADZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU W ZAKRESIE:

☐ WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH % WYMIENIONYCH                  ……………………%
 ☐ OCIEPLENIE ŚCIAN % OCIEPLONYCH ŚCIAN          ……………………%

☐ OCIEPLENIE DACHÓW/ STROPODACHÓW % OCIEPLONYCH DACHÓW    ……………………%

3. Potrzeby inwestycyjne

Najpilniejsze potrzeby 
inwestycyjne

☐  WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWSZE UWAGI

☐  WYMIANA ŹRÓDŁA NA ZASILANE BARDZIEJ EKOLOGICZNYM PALIWEM

☐  MONTAŻ ŹRÓDŁA OZE NA POTRZEBY OGRZEWANIA / C.W.U.

☐  MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

☐  PRACE TERMOMODERNIZACYJNE OBEJMUJĄCE: 

  ☐  Wymiana instalacji c.o. i grzejników

  ☐  Docieplenie ścian

  ☐  Docieplenie dachu/stropodachu

  ☐  Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej

☐  INNE DZIAŁANIA (JAKIE?) ………………………………………………………………………………

4. Udział w Programie ograniczenia niskiej emisji

Czy byłby Pan/i 
zainteresowany/a 
wymianą obecnego 
źródła ciepła na nowe w 
ramach programu?

☐  NIE JESTEM ZAINTERESOWANY UWAGI

☐  TAK, JESTEM ZAINTERESOWANY W CIĄGU: 

  ☐  najbliższego roku

  ☐  najbliższych dwóch, trzech lat

  ☐  najbliższych czterech, pięciu lat

5. Preferowane źródło ciepła (jeśli planowana jest wymiana)
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Na jakie źródło ciepła 
chciałby/ chciałaby 
Pan/i wymienić 
obecnie stosowane 
źródło ciepła?

☐  KOCIOŁ GAZOWY UWAGI

☐  KOCIOŁ OLEJOWY

☐  KOCIOŁ NA BIOMASĘ

☐  OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

☐  POMPA CIEPŁA GRUNTOWA

☐  POMPA CIEPŁA POWIETRZNA

☐  INNE (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo!

Gmina  Lubin  przygotowuje  się  do  kontynuacji  działań  związanych  z  poprawą  jakości  powietrza  na
naszym terenie w perspektywie czasowej do 2030 roku. 

Planujemy pozyskanie dodatkowych środków, które będą mogły być wykorzystane na zadania z tego
zakresu, również na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Wsparcie finansowe w formie dotacji
dla mieszkańców gminy na likwidację kotłów na paliwa stałe może sięgnąć tu nawet 90% kosztów takiej
inwestycji  i  stanowić wydatną pomoc w wywiązaniu się z obowiązków prawnych związanych z zapisami
uchwały antysmogowej przyjętej w 2017 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania nowych oraz aktualizacji istniejących dokumentów gminnych
związanych z ochroną powietrza, w tym Gminnego Programu Niskoemisyjnego umożliwiającego ubieganie
się przez gminę o środki finansowe przeznaczone na zadania zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej
emisji, czyli zanieczyszczeń powietrza powstających głównie w kotłowniach przydomowych.

Aby jak najlepiej zdiagnozować aktualne potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła
oraz termomodernizacji budynków przesyłamy do Państwa ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od
chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety
nie jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, a w przyszłości może zwiększy szanse na uzyskanie
dotacji.

Ankieta jest również udostępniona poprzez stronę internetową Urzędu Gminy :

www.ug.lubin.pl w zakładce Jakość powietrza

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy pod nr tel. (76) 840 31 32 oraz w biurze
firmy Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.J. – wykonawcy Gminnego Programu
Niskoemisyjnego, pod nr tel. (32) 209 55 46.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 , przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin
lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ug.lubin.pl

w terminie do 31.07.2020 r.

Dziękujemy Państwu za pomoc

Wójt Gminy Lubin
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1. Akceptuję  postanowienia  Regulaminu akcji  promocyjnej  „Policzmy niską emisję”
organizowanej przez Wójta Gminy Lubin.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do  przeprowadzenia  przez  Organizatora  akcji  promocyjnej,  zgodnie  z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
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.U.UE.L Nr
119 poz. 1 z późn.zm.)

3. Oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie.

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania………………………………………………………………………….
Nr telefonu………………………………………...

miejscowość, data                                                                                   czytelny podpis uczestnika akcji promocyjnej
(imię i nazwisko)
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