
ANKIETA
dotycząca wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe

oraz inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania budynków  na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

I. DANE WYPEŁNIAJĄCEGO ANKIETĘ:
1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:

2.1. Miejscowość: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………

2.2. Ulica: …………………………………………………………………………………….……….. Nr domu/lokalu:…………………..

2.3. Kod pocztowy/poczta: ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu/mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
I. ADRES ORAZ INFORMACJE O BUDYNKU/LOKALU:

1. Adres budynku/lokalu:
1.1. Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………………………....

1.2. Ulica:…………………………………………………………………………….Nr domu / lokalu:…………….……………………...

1.3. Kod pocztowy/poczta:……………………………………………………………………………………………………….……………

1.4.  Nr działki:…………………………………………………………………… Obręb: ……………………………………………………..
              2. Tytuł prawny do władania nieruchomością:

                      □ własność        □ współwłasność     □ użytkowanie wieczyste    □ inne ………………………………………..
3. Rodzaj zabudowy:

□ jednorodzinna wolnostojąca    □ jednorodzinna szeregowa     □ jednorodzinna  bliźniacza            □
 wielorodzinna
 (np. blok, kamienica )

          □  
jednolokalowa

         □ 
dwulokalowa

          □  
jednolokalowa

         □ 
dwulokalowa

          □  
jednolokalowa

         □ 
dwulokalowa

              4. Typ budynku:

    □ mieszkalny     □ mieszkalno-usługowy     □ usługowy     □ użyteczności publicznej    □ przemysłowy
5. Rok budowy: …………………
6. Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu: …………………… [m2]
7. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu: ……................... [m2]
8. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej ……………………...[kWh]
9. Rodzaj głównego źródła ogrzewania budynku/lokalu:

       □ na paliwa stałe (np. węgiel, drewno)               □ gazowe                □ olejowe              □ elektryczne

       □ inne (podać jakie) …………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Rodzaj kotła na paliwa stałe stanowiącego źródło ciepła budynku/lokalu:

               □ indywidualny piec centralnego ogrzewania pozaklasowy/klasy*…………..…......, z podajnikiem
                           ręcznym/automatycznym* o mocy: ……….… [kW], ilość: …….... [szt], wiek: ………... lat**

       □ piec kaflowy o mocy: …………… [kW], ilość: .…...... [szt], wiek: …..….. lat**

                     □ kominek o mocy: …….…… [kW], ilość: .…...... [szt], wiek: …..….. lat**

     □ „koza” na węgiel / drewno o mocy: ………… [kW], ilość: .….... [szt], wiek: …….. lat**

     □ trzon kuchenny o mocy: …….…… [kW], ilość: .……... [szt], wiek: …..….. lat**

     □ inne (podać jakie) …………………………………….. o mocy: ………… [kW], ilość: .…... [szt], wiek: …..….. lat**

       □ budynek nie jest wyposażony w kocioł na paliwa stałe
11. Ilość paliwa stałego zużytego w poprzednim sezonie grzewczym (średnie zużycie):

       □ węgiel (podać ilość) …………………[t]        □ drewno (podać ilość) ……………… [m3]

       □ ekogroszek (podać ilość) ………..……[t]                     □ inne …………………………………………………………………
12. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku:

       □ tak                   □ nie □ częściowe (%)………………………………………………..…



13. Ocieplenie dachu/stropodachu* budynku:

                    □ tak                   □ nie □ częściowe (%)…………………………………………….…….
14. Rodzaj i stan stolarki okiennej budynku/lokalu:

     □ PCV         □ drewno □ inne (podać jakie) ………………………….…….………………………………..

□ bardzo dobry                       □ dobry                          □ dostateczny                   □ zły                     
15. Czy w najbliższych latach planowane są prace związane z termomodernizacją budynku:

       □ tak- ocieplenie ścian           □ tak- ocieplenie dachu/stropodachu              □ tak- wymiana okien

     □ tak- wymiana drzwi         □ tak- inne(podać jakie)………………………………………………………        □ nie
16. Czy budynek/lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania:

       □ tak                                          □ nie
17. Czy planuję wymianę/wykonanie* instalacji centralnego ogrzewania:

       □ tak             □ tak, ale tylko z dofinansowaniem                   □ nie
18. Źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej:

       □ kocioł na paliwa stałe                     □ piecyk gazowy                  □ bojler / podgrzewacz elektryczny

       □ inne (podać jakie) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Czy budynek/lokal wyposażony jest w przyłącz gazu:

       □ tak              □ nie                            □ nie, ale planuję wykonanie przyłącza gazu

       □ nie ma możliwości wykonania przyłącza gazu       
20. Czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła energii:

       □ kolektory słoneczne                         □ ogniwa fotowoltaiczne                         □ pompa ciepła                  

       □ inne (podać jakie) …………………………………………………………………………………………………………………………….

       □ budynek nie jest wyposażony w odnawialne źródła energii
21. Czy planuję wyposażyć budynek w odnawialne źródła energii:

              □ kolektory słoneczne                         □  ogniwa fotowoltaiczne                        □ pompa ciepła                  

       □ inne (podać jakie) ……………………………………………………………………………………              □ nie planuję
III. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:

1. Czy planuję w najbliższych latach wymianę źródła ciepła na nowsze, bardziej ekologiczne:

    □ tak                          □ tak ale tylko z dofinansowaniem                         □ nie    
2. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:

              □ ogrzewanie gazowe       □ ogrzewanie na biomasę (pelet)            □ instalacja pompy ciepła
  3. Moc planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła: …………… [kW]
  4. Planowany termin wymiany źródła ciepła:

      □ 2017 r.   □ 2018 r. □ 2019 r.                   □ inny (podać rok) …………………..

1.  Ja niżej podpisany działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce na
cele związane z ograniczeniem niskiej emisji.
2. W przypadku ubiegania się o dotację zobowiązuję się do udostępnienia budynku w celu weryfikacji  danych zawartych
w ankiecie przez pracowników Urzędu Miasta i  Gminy w Wieliczce lub osób upoważnionych przez Urząd oraz możliwości
wykonania audytu energetycznego.

                                                                                                  …………………………..……………………….……………….…
                                                                                                                                                      Data i podpis
UWAGA!

1. Ankieta  ma  charakter  informacyjny.  Wypełnienie  i  złożenie  jej  nie  jest  jednoznaczne
z otrzymaniem dotacji na wymianę kotła.

2. Zakup  i  montaż  nowego  źródła  ogrzewania,  w  celu  otrzymania  dotacji,  będzie  możliwy  dopiero  po
podpisaniu umowy z Gminą Wieliczka.

 *  niewłaściwe skreślić
** wiek kotła można odczytać z tabliczki znamionowej (w razie jej braku wpisać rok montażu kotła)


