
                                                                                                                                                                    

 

kontakt: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Wody i Energii 71 799 67 99 

 

 

Regulamin badań termowizyjnych  

w ramach pilotażowego projektu „Ciepło w domu” edycja 2021 
 

1. Projekt „Ciepło w domu” to akcja bezpłatnych badań kamerą termowizyjną, której celem jest 

identyfikacja miejsc, którymi ucieka ciepło z budynku oraz prowadzenie działań edukacyjnych 

dla wrocławian na podstawie przeprowadzonych badań. 

2. Projekt polega na bezpłatnym wykonaniu pomiarów kamerą termowizyjną, budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 

położonych na obszarze miasta Wrocławia.  

3. Do projektu „Ciepło w domu” można zgłaszać nieruchomości wybudowane przed 2010 r.  

i położone na terenie miasta Wrocławia, to jest: domy jednorodzinne wolnostojące,  

w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. 

4. Do zgłoszenia nieruchomości do projektu uprawnieni są ich właściciele, posiadający tytuł 

prawny do nieruchomości. Stan prawny zgłaszanej nieruchomości musi być uregulowany  

w księdze wieczystej. Właściciel może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem pełnomocnika 

upoważnionego do jego reprezentowania w zgłoszeniu nieruchomości oraz udziale  

w projekcie. 

5. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu 

właścicielowi, to wszyscy współwłaściciele zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika 

upoważnionego do ich reprezentowania w zgłoszeniu nieruchomości oraz udziale  

w projekcie,  

6. Właściciel lub pełnomocnik na potrzeby realizacji projektu, zwani będą Zgłaszającymi. 

7. W celu zgłoszenia nieruchomości do projektu należy złożyć wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy wraz z ankietą wstępną w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 

Wydział Wody i Energii (pok. 524), ul. Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław lub poprzez 

platformę ePUAP w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do projektu. 

8. W celu wykonania zdjęć kamerą termowizyjną musi być zapewniony dostęp do każdej  

ze ścian zewnętrznych budynku bez konieczności wchodzenia do jego wnętrza. 

Nieruchomości, których położenie nie gwarantuje takiej możliwości, nie spełniają warunków 

projektu i nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu zgłoszeń.  

9. O przyjęciu zgłoszonej nieruchomości do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych 

formularzy zgłoszeniowych wraz z ankietą. 

10. Ze względu na warunki, jakie muszą być zapewnione, aby badanie kamerą termowizyjną było 

wykonane prawidłowo, tj, temperatura powietrza nie może być wyższa niż 3 stopnie 

Celsjusza oraz powinny panować odpowiednie warunki atmosferyczne np. nie może padać 

deszcz lub śnieg, badania kamerą termowizyjną mogą być prowadzone nie tylko w dni 

robocze. Każdorazowo właściciel nieruchomości lub pełnomocnik będzie informowany  

o planowanej dacie i terminie badania przez wykonawcę. 
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11. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych badanie może 

być odwołane, o czym Zgłaszający zostanie poinformowany telefonicznie przez firmę 

wykonującą badanie.  

12. Urząd Miejski Wrocławia przekaże Zgłaszającemu drogą e-mailową dane wykonawcy badań 

wraz z imionami i nazwiskami osób przeprowadzających badanie oraz ich danymi 

kontaktowymi. Wykonawca natomiast otrzyma dane Zgłaszającego w celu umówienia 

terminu badania: adres nieruchomości i nr telefonu.  

13. W dniu badania kamerą termowizyjną temperatura pomieszczeń w budynku powinna 

wynosić minimum 18 stopni Celsjusza.  

14. Zdjęcia termowizyjne budynków robione będą z zewnątrz z każdej dostępnej strony budynku 

z wyłączeniem dachu.  

15. Z badania zostanie sporządzony raport, który w wersji elektronicznej zostanie wysłany 

Zgłaszającemu na jego adres e-mail oraz częściowo udostępniony na stronie WWW Urzędu 

Miejskiego Wrocławia, miejskich profilach w mediach społecznościowych oraz materiałach 

promocyjnych.  

16. Na stronie WWW UMW, miejskich profilach społecznościowych oraz materiałach 

promocyjnych będą publikowane częściowe dane z ankiety, zdjęcia oraz wnioski z badań. 

Dane właściciela lub właścicieli, adres nieruchomości i dane kontatkowe nie będą 

publikowane. 

17. Mieszkaniec nie ponosi kosztów za przeprowadzenie badania, przygotowanie i przesłanie 

raportu. 

18. Rok po przeprowadzonych badaniach pracownicy UMW przeprowadzą z mieszkańcami 

ankietę ewaluacyjną, która dotyczyć będzie kwestii termomodernizacyjnych. 

19. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do działań edukacyjno-informacyjnych. 

20. Zgłaszający poprzez udział w programie wyraża zgodę na publikację zdjęć ścian zewnętrznych 

budynku, publikację częściowych danych z raportu wraz z opisem technicznym na stronach 

UMW, oficjalnych kanałach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych. 

21. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych-

Prezydenta Wrocławia w ramach pilotażowej bezpłatnej akcji „Ciepło w domu” 

są zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym do udziału w badaniach termowizyjnych  

w postaci klauzuli informacyjnej . 

22. W razie pytań i wątpliwości zespół projektowy zaprasza do kontaktu: e-mail: 

zmienpiec@um.wroc.pl, tel: 71 799 67 99 

mailto:DOPOTWEIRDZENIA@um.wroc.pl

