ANKIETA
dotycząca chęci uczestnictwa w projekcie dotyczącym wymiany pieców węglowych na
Eko groszek (piec 5 generacji), pellet, olej opałowy, piec gazowy, piec zasilany prądem
elektrycznym, pompy ciepła i inne OZE.
WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ ANKIETY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z
PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA. PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W
PRZYPADKU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW DOFINANSOWANIA
PRZEZ GMINĘ JORDANÓW ŚLĄSKI.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety przez Mieszkańców zainteresowanych wymianą
pieców węglowych. Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów
Śląski
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………….............
Telefon …………………………………. Adres email ………….…………………………………...
Zamieszkały w miejscowości ………………………… kod pocztowy ……………………….
ulica …………………………………………………….……… nr domu ……..…………………..
Oświadczam że jestem (tytuł prawny do nieruchomości)
 właścicielem
 współwłaścicielem (proszę wymienić współwłaścicieli) .………..………………………………..
Adres inwestycji
a. miejscowość ……………………………………. Kod pocztowy ……………………
b. ulica ………………… nr domu ……………..…………………..
c. numer działki ……………………………………
Adres do korespondencji
a. miejscowość …………………………….……… kod pocztowy ………….…………
b. ulica …………………………….. nr domu ……………………….………..
Informacje o budynku w którym planowana jest inwestycja:
1. Typ budynku:
 wolnostojacy,
 bliźniak
2. Ilość zamieszkałych osób ………………………..
3. Rok ukończenia budowy …………………………………………
4. Powierzchnia całkowita budynku w m2 wynosi ……..….………………
5. Powierzchnia ogrzewana w m2 wynosi ……..….………………
6. Liczba kondygnacji z piwnicą …………………………………….……
7. Budynek podpiwniczony
 TAK, jeśli TAK to w jakiej części ……..…..…%
 NIE
8. Czy budynek posiada ocieplone ściany zewnętrzne:
 TAK, grubość warstwy wynosi: ………. cm, materiał ( wełna,  styropian,
inne (jakie) ………………………….
 NIE
9. Z czego są wykonane ściany zewnętrzne (opis)………………………………………...
…………………………………………….......................................................................
10. Czy budynek posiada ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji/stropodachu?
 TAK, materiał ocieplenia ……………………………. grubość ………………cm,
 NIE
11. W przypadku braku ocieplenia, czy planują Państwo termomodernizację budynku:
 TAK,
 NIE

12. Rodzaj zamontowanej stolarki okienno-drzwiowej opis (drewniana, pcv, aluminiowa, inna)
…………………………. …….przybliżona data montażu ……….…………… r.
Powierzchnia okien, drzwi zewnętrznych …………………….m2
13. Czy w budynku jest instalacja c.o.:
 TAK
 NIE,
jeśli nie to jakie inne np. (podkreślić) kominek, piece kaflowe, inne (jakie)
…………………………………………………………………………………....
14. Ilość źródeł ciepła: …...................................
15. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji …………. szt.
16. Rodzaj używanego w ciągu roku paliwa oraz zużywana ilość (ogrzewanie budynku)
węgiel …….. ton,
ekogroszek……… ton,
miał ……… ton,
drewno……. m3,
inne (jakie) ………………
17. Rok produkcji kotła/kotłów (tabliczka znamionowa, potwierdzenie zakupu lub oświadczenie
mieszkańca dotyczące daty zakupu pieca) …………………………………………….
18. Moc kotła/kotłów (kW) ……………………………………………………………
19. Proszę określić, z jakiego źródła otrzymują Państwo ciepłą wodę użytkową i ilość użytego w tym celu
paliwa (ogrzewanie ciepłej wody):
 to samo źródło co ogrzewanie
 bojler elektryczny
 piecyk gazowy,
 inne (jakie)……………………………………….………..
20. Na jakie źródło ciepła planuje Pan/ Pani wymienić obecne źródło ciepła:
 piec na pellet
 piec na olej
 piec na ekogroszek 5 generacji
 inne
21. Moc planowanego do zainstalowania kotła (proszę oszacować) ……..…………..KW
22. Powierzchnia kotłowni (m2) ……….....
23. Wysokość kotłowni (m) ………………..
24. Szerokość drzwi wejściowych do kotłowni (cm) …………………
25. Czy w ramach wymiany pieca konieczna jest również wymiana instalacji grzewczej:
 TAK
 NIE
26. Czy budynek posiada techniczną możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 TAK
 NIE - brak technicznej możliwości
 NIE WIEM

1.
2.
3.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922) przez Gminę Jordanów Śląski dla potrzeb
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że warunkiem realizacji przez Gminę Jordanów Śląski projektu
związanego z wymianą pieca jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Zobowiązuję się do udostępnienia budynku w celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie przez pracowników
Urzędu lub osób upoważnionych przez Urząd.

.........................................................
data

...................................................................
podpis właściciela (współwłaściciela)

