Szanowni Państwo!
Przed nami kolejna edukacyjna inicjatywa Gdyni na rzecz poprawy efektywności energetycznej w
budynkach, wpisująca się w ideę gospodarki cyrkulacyjnej. Ideą Gospodarki cyrkulacyjnej jest nie
marnowanie zasobów i lepsze wykorzystanie surowców z których produkowane jest ciepło.
W okresie zimowym od listopada 2017 do końca lutego 2018 zostaną przeprowadzone badania
termowizyjne w 200 budynkach jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych połoŜonych na terenie Gdyni.
Badanie kamerą termowizyjną jest jedną z najnowocześniejszych, bezinwazyjnych metod diagnozy
miejsc w budynkach, gdzie utrata ciepła jest największa, na przykład poprzez nieszczelne okna i ramy
okienne, źle izolowane ściany i podłogi, a takŜe drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Pokazanie
miejsc największych strat ciepła oraz wskazanie moŜliwości oszczędności ma być czynnikiem
sprzyjającym kształtowaniu w naszym mieście postaw właściwego gospodarowania energią i
podejmowaniu konkretnych działań, w wyniku których uda się zmniejszyć wysokość opłat za
ogrzewanie budynków od 10 do 20%.
Udział w projekcie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budŜet” jest bezpłatny. Zadanie to
otrzymało wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!

Regulamin udziału w projekcie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budŜet”
1. Organizatorem badań termowizyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Termowizja, czyli
jak uszczelnić domowy budŜet” jest Gmina Miasta Gdyni. Partnerami realizacji zadania są: EDF
Polska S.A. Oddział WybrzeŜe i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
2. Wykonawcą badań termowizyjnych jest wybrany przez organizatora podmiot specjalizujący się w
wykonywaniu badań termowizyjnych.
3. Projekt skierowany jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdyni, zwanych uczestnikami projektu.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy uŜytkowników budynków
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na temat sposobów ograniczania strat energetycznych oraz
racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, poprzez wykonanie termowizji budynków
oraz działania informacyjno – edukacyjne, a docelowo równieŜ zmniejszenie strat ciepła w
budynkach i ograniczenie emisji CO2 na terenie Gdyni.
6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złoŜenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszeniowej, zgodnej z załącznikiem nr 1 do regulaminu, w terminie od 4 do 15 września 2017
r. Wnioski złoŜone w innym terminie nie będą rozpatrywane. Kartę zgłoszeniową naleŜy złoŜyć w
kancelarii Urzędu Miasta Gdyni bądź przesłać na adres Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382
Gdynia (decyduje data wpływu).

7. Jedna karta zgłoszeniowa dotyczyć moŜe jednego budynku.
8. Budynek moŜe zostać zgłoszony jednokrotnie.
9. W pierwszej kolejności do udziału projekcie zostaną zakwalifikowane budynki oddane do uŜytku
przed 2009 rokiem z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych dotyczących
efektywności energetycznej budynków w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. W drugiej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane budynki leŜące na
obszarach związanych z planowanym rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC Sp. z o.o.:
1) część dzielnicy Orłowo i Redłowo w tym obszar ulic: Al. Zwycięstwa, Akacjowa,
Kasztanowa, Bukowa, Jaworowa, Miodowa, Orłowska, Olchowa, Jodłowa, Świerkowa,
Jesionowa, rejon Placu Górnośląskiego, w tym obszar ulic: Bytomska, Raciborska,
Głogowska, Sosnowiecka, Wrocławska, Mysłowicka, Rybnicka, InŜynierska, Chorzowska;
2) część dzielnicy Mały Kack, w tym obszar ulic: Strzelców, Grenadierów, śniwna, Władysława
Jagiełły, Błogosławionej Królowej Jadwigi, Olgierda.
11. W trzeciej kolejności do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane budynki leŜące na terenach
wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026”:
1) część dzielnicy Babie Doły, w tym obszar ulicy Rybaków 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz ulicy
Zielonej 36, 38,
2) część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie, w tym obszar ulic: Marynarskiej,
Zbarskiej, śeglarzy, Osady Rybackiej, Arciszewskich, A. Muchowskiego, bł. ks. kmdr. ppor.
W. Miegonia, ks. E. Makowskiego, J. Grudzińskiego, płk. S. Dąbka od 1 do 51 nieparzyste od
12 do 52A parzyste oraz ulic Arendta Dickmana (numery parzyste) i inŜ. J. Śmidowicza,
3) część dzielnicy Chylonia, w tym obszar ulicy Ludwika Zamenhofa od 1 do 17 nieparzyste od
2 do 14 z wyłączeniem numeru 8 oraz ulica Opata Hackiego od 23 do 31 nieparzyste i obszar
Morskiej 196,
4) część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku, w tym obszar ulic: Ananasowej,
Brzoskwiniowej, Morelowej, Śliwkowej, Gruszkowej, Wiśniowej, Jabłkowej, Palmowej,
Orzechowej, Nowodworskiego Dachnowskiego, Porzeczkowej, Bananowej, Cytrynowej,
Pomarańczowej oraz obszar ulicy Przemysłowej 121 i Północnej 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3E,
5) część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu, w tym obszar ulicy gen. Orlicz-Dreszera bez
numerów parzystych oraz ulicy Kalksztajnów od 2 do 28F, wraz z numerami 36C, 36B oraz
ulica Kordeckiego 13B,
6) zachodnia cześć dzielnicy Witomino - Radiostacja, w tym obszar ulic StraŜackiej, Rolniczej,
Widnej, Pogodnej, Nauczycielskiej, Uczniowskiej, śywicznej, Sosnowej oraz ulicy
Chwarznieńskiej od numeru 2A do 38 parzyste od 124 do 138-136 parzyste.
12. O przyjęciu do projektu budynków decydować będzie kolejność zgłoszeń.
13. Zostanie utworzona lista uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie
zawierająca 200 budynków jednorodzinnych i 50 budynków wielorodzinnych.
14. Zostanie utworzona lista rezerwowa chętnych do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji,
bądź w przypadku dwukrotnej odmowy umoŜliwienia badań w terminie zaproponowanym przez
wykonawcę badań, moŜliwość skorzystania z bezpłatnego badania termowizyjnego przepada na
rzecz kolejnego uczestnika z listy rezerwowej.
15. Informacja o budynkach objętych projektem (ulica, numer budynku) zostanie opublikowana na
stronie www.gdynia.pl i na stronie www.cieplolubni.com.pl .
16. Badania odbywać się będą od 01.11.2017 do 28.02.2018 od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00-21.00. Pomiar wykonywany będzie na zewnątrz i wewnątrz budynku, przy róŜnicy
temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a warunkami zewnętrznymi równej co najmniej 10˚C, w
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17. W przypadku budynku wielorodzinnego w celu wykonania badania konieczne jest udostępnienie 2
lokali mieszkalnych – jednego połoŜonego na parterze budynku i jednego połoŜonego na
najwyŜszej kondygnacji budynku. Badanie powinno odbywać się w obecności
administratora/właściciela.
18. W przypadku budynku jednorodzinnego, którego powierzchnia przekracza 300 m2 zbadane
zostaną pomieszczenia o sumarycznej powierzchni nie większej niŜ 300 m2.
19. Uczestnik projektu po przeprowadzonym badaniu otrzyma drogą elektroniczną na wskazany w
karcie zgłoszeniowej adres e-mail raport z badania zawierający opisane zdjęcia wraz ze
sprawozdaniem zawierającym wyniki obliczeń oraz ocenę obiektu. Tylko w przypadku braku
moŜliwości przekazania raportu drogą elektroniczną uczestnik projektu otrzyma raport w wersji
papierowej.
20. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania w terminie do 15.03.2018 r. do
Urzędu Miasta Gdyni ankiety dotyczącej udziału w projekcie, która zostanie przekazana
uczestnikowi przez wykonawcę badania.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zakresie terminów o których mowa w
pkt 6, 16 i 20 bez podania przyczyny.
22. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
23. Przystąpienie do udziału w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wyraŜenie
zgody przez uczestnika na naniesienie lokalizacji zgłoszonego obiektu na ogólnodostępną mapę
Gdyni oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 922) w zakresie
niezbędnym do uczestnictwa i realizacji projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy
budŜet” oraz w celach z nim związanych.
24. Regulamin udziału w projekcie jest dostępny w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki, ul. 10
Lutego 24, pok. 312 oraz na stronie www.gdynia.pl i na stronie www.cieplolubni.com.pl .
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załącznik 1 do regulaminu
Samodzielny Referat ds. Energetyki
Urząd Miasta Gdyni

KARTA ZGŁOSZENIOWA
do udziału w projekcie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budŜet” w celu przeprowadzenia
darmowego pomiaru termowizyjnego budynku mieszkalnego
Budynek mieszkalny
proszę zaznaczyć właściwą opcję

□

Jednorodzinny
Wolnostojący, do 2 lokali mieszkalnych
lub w zabudowie szeregowej

□

Wielorodzinny
Od 3 lokali mieszkalnych

Zgłaszający
proszę zaznaczyć odpowiednią opcję
i uzupełnić dane

□

Właściciel - Imię i nazwisko
……………………………………..………………

□

Administrator budynku - Nazwa i adres
……………………………………………….……

Kontakt
Imię i nazwisko, telefon,
e-mail na który zostanie przesłany raport z badania
Adres budynku w którym ma odbyć się pomiar
ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość
Dane budynku
rok oddania do uŜytku
ilość lokali mieszkalnych, m2
Preferowany przedział czasowy pomiaru
pomiary wykonywane będą od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00 – 21:00
Dodatkowe informacje:
- kartę zgłoszeniową naleŜy złoŜyć w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni bądź przesłać na adres
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia od 4 do 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu),
- pomiar wykonywany będzie na zewnątrz i wewnątrz budynku, przy róŜnicy temperatur pomiędzy wnętrzem
budynku a warunkami zewnętrznymi równej co najmniej 10˚C, w terminie ustalonym indywidualnie zgodnie z
harmonogramem firmy wykonującej badania,
- w przypadku dwukrotnej odmowy umoŜliwienia badań w terminie zaproponowanym przez wykonawcę badań,
moŜliwość skorzystania z bezpłatnego badania termowizyjnego przepada na rzecz kolejnego uczestnika z listy
rezerwowej.
1. Oświadczam, Ŝe posiadam niezbędne zgody właścicieli budynku oraz wybranych lokali na
przeprowadzenie darmowego badania termowizyjnego.
2. Oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się i akceptuję warunki Regulaminu udziału w projekcie
„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budŜet” realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni.
3. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do udziału i realizacji projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budŜet” oraz w
celach z nim związanych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Zobowiązuję się do wypełnienia i przesłania w terminie do 15.03.2018 r. do Urzędu Miasta Gdyni
ankiety dotyczącej udziału w peojekcie, która zostanie przekazana przez wykonawcę badania.

Gdynia, dnia ………..

Podpis ………………………………………………..

