Obniżenie poziomu niskiej emisji
Ankieta na potrzeby RPO do działania 4.4.2 i 4.4.3

ANKIETA INFORMACYJNA
o udzielenie dotacji na wymianę starego pieca
DANE BUDYNKU*)
1.

Właściciel:

2.

Miejscowość:

4.

numer domu:

5.

Rodzaj budynku:

3. Rola:

jednorodzinny

wielorodzinny

inny (jaki?) …

Księga wieczysta

inny (jaki?) …

Własność

6.

 akt własności
7.

Czy w budynku jest prowadzona działalność

 działalność gospodarcza

gospodarstwo agroturystyczne

8.

Rok oddania do użytku:

9.

Powierzchnia użytkowa (ogrzewana):

10. Materiał budowlany (ściany):



NIE

11. Czy budynek posiada Świadectwo charakterystyki energetycznej?
TAK
W przypadku odpowiedzi „Tak” proszę załączyć kopię świadectwa do ankiety

TERMOMODERNIZACJA*)
12. Rodzaj okien, rok montażu:

PCV

Drewno

Rok:
13. Ocieplenie:

Inny

Rok:

TAK

Rok:

NIE

ścian, rodzaj: …

stropów, rodzaj: …

OGRZEWANIE *)
14. Rodzaj głównego źródła ogrzewania:

centralne

inne (jakie?) …

15. Rodzaj istniejącego starego kotła (typ kotła, rok produkcji, rodzaj opału):

16. Moc kotła [kW]:

inny (jaki?) …
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17. Rodzaj i ilość wykorzystywanego paliwa na potrzeby ogrzewania (Mg lub m3):

węgiel, roczne zużycie: …
prąd, roczne zużycie: …
inne (jakie?), roczne zużycie: …

drewno, roczne zużycie: …
olej opałowy, roczne zużycie: …

gaz, roczne zużycie: …

18. Sposób podgrzewania wody:

piec centralnego ogrzewania
bojler elektryczny
podgrzewacz przepływowy elektryczny kolektory słoneczne

podgrzewacz przepływowy gazowy
inny (jaki?) …
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII *)
19. Posiadane instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

kolektory słoneczne (solary)
generatory wiatrowe

ogniwa fotowoltaiczne
inne (jakie?) …

pompy ciepła
nie dotyczy

PLANOWANE MODERNIZACJE *)
20. Planowane prace (do roku 2018):

wymiana okien
instalacja termostatów

docieplenie ścian
inne (jakie?) …

docieplenie stropów

Informacje podane w ankiecie wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji
Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Lubień poprzez wymianę źródeł ciepła na
wysokosprawne kotły na biomasę i paliwa gazowe, paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”
Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji !!!

*) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie przez gminę Lubień
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