ANKIETA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE ZAKUPU I MONTAŻU
ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWA STAŁE
Gmina Krzeszowice

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Krzeszowice przystępuje do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku
aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, którego celem jest pozyskanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na
wymianie starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne.
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, ma charakter poglądowy i nie stanowi gwarancji
dofinansowania. Pozyskane dane z ankiet będą służyły do złożenia ww. wniosku aplikacyjnego. Zatem
ankieta kierowana jest do osób, które chciałyby pozyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.
Wypełnioną ankietę prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach
przy ul. Grunwaldzkiej 4.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
Z poważaniem
mgr inż. Wacław Gregorczyk
Burmistrz Gminy Krzeszowice
A. LOKALIZACJA BUDYNKU
Miejscowość …………………….……….. ul. ………………………………… nr domu………………….
B. DANE OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY
B.1. TYP OBIEKTU
jednorodzinny
wielorodzinny
budynek inny ………………………….…….
Ogrzewana powierzchnia:
………....................…. m2

B.2. DANE OBIEKTU
Liczba mieszkańców:
………....................….

Rok budowy lub wiek budynku*:
* w przybliżeniu

………....................….
Ocieplenie ścian:
NIE
TAK
TAK, częściowe
węgiel
ekogroszek
miał
drewno
olej opałowy

Ocieplenie dachu/stropodachu:
NIE
TAK

Stan okien:
szczelne
nieszczelne
z którego roku? ……………..

B.3. STOSOWANE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU
gaz ziemny z sieci
energia elektryczna
biomasa (m.in. pelety, zrębki, trociny)
inne ………………………..………….
(w przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa)

Roczne zużycie paliwa: …………………………..….
B.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOTŁA
Rok produkcji kotła*: ………………
Czy kocioł służy do przygotowania
Moc kotła*: ……………………. kW
ciepłej wody użytkowej :
Klasa kotła (jeżeli jest)*: ….……...…..
TAK
NIE

Stan techniczny kotła:
dobry
zły

* dane można odczytać np. z tabliczki znamionowej (w razie jej braku zamiast roku produkcji kotła wpisać rok montażu kotła)

B.5. INNE UŻYTKOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA (OGRZEWANIE BUDYNKU,
PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY)
piec kuchenny
bojler elektryczny
kominek
pompa ciepła
gazowy, przepływowy ogrzewacz wody
kolektory słoneczne
elektryczny, przepływowy ogrzewacz wody
inne (np. piece kaflowe) ………………..…….
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C. PLANOWANE DZIAŁANIA
C.1. DEKLARACJA
Czy planowana jest modernizacja polegająca na zmianie systemu grzewczego?
NIE

TAK

TAK, jeśli uzyskam dofinansowanie

C.2. PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI
SYSTEMU GRZEWCZEGO

2020

2021

później, kiedy? ……………………….

2022

C.3. PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU PO MODERNIZACJI
SYSTEMU GRZEWCZEGO
ekogroszek
biomasa (m.in. pelety, zrębki, trociny)
piec zgazowujący drewno
inne ………………………………..
C.4. PLANOWANA TERMOIZOLACJA BUDYNKU
Czy planowana jest termoizolacja budynku?
NIE

TAK

Jeżeli TAK, to jaka?
ocieplenie ścian

ocieplenie stropodachu

wymiana okien

inna (jaka?) …………………..

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy
ul. Grunwaldzkiej 4, najpóźniej do dnia 12 listopada 2019r. Wszelkie dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Planowania Strategicznego i Rozwoju, Pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój 2B lub
pod nr tel. 12 252 08 05.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych w niniejszej ankiecie) przez Gminę
Krzeszowice oraz podmioty z nią współpracujące i powiązane, do celów związanych z dofinansowaniem
działań ograniczających poziom niskiej emisji oraz w celu wykorzystywania danych
w zakresie aplikacji do programu.
Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

Email:

…………………………

…………………………

…………………………

………………………….

………………………………………
(data i podpis)

