ANKIETA
Ankiety mają charakter informacyjny i nie gwarantują udziału w projekcie.
DANE LOKALIZACJI LOKALU / BUDYNKU MIESZKALNEGO
ulica:
kod poczt.:

….........................................................
....................
numer telefonu
.

rodzaj tytułu prawnego (własność, współwłasność,
najem)

nr budynku/mieszkania:

......./.......

...........................................................

………………………………………………….

Dane obiektu – STAN ISTNIEJĄCY
typ budynku

1. jednorodzinny 

Liczba lokatorów
korzystających z
ciepłej wody

………..r.

przeznaczenie
budynku

1. mieszkalne 
2. usługowe 
3.mieszkalno-usługowe 

ocieplenie ścian

1. jest 
2. nie ma 

ocieplenie
dachu/stropu
ogrzewana
kubatura
budynku/lokalu

1. jest 
2. nie ma 

2. wielorodzinny 

rok budowy
budynku

………..r.

okna

Rodzaj
ocieplenia:
Rodzaj
ocieplenia:
-

………………………m3

rok oddania budynku
…………………r
do
.
użytkowania
1. nowe plastikowe szczelne  [.……lat]
2. częściowo wymienione  [.……lat]
3. stare dwuszybowe  [………. Lat]
4. stare jednoszybowe  [………. Lat]
Grubość [cm]

-

-

-

Grubość [cm]
-

-

powierzchnia użytkowa
zajmowanego budynku/lokalu

-

………………m2

Dane dotyczące systemu grzewczego – STAN ISTNIEJĄCY
Źródło ciepła
1.piec węglowy
2.kocioł węglowy z podajnikiem
3.kocioł węglowy z możliwością
spalania drewna
4.kocioł gazowy
5.kocioł wyłącznie na drewno
6.kocioł olejowy
7. inne……………………

 moc ……kW 1.jedno dla całego budynku wielorodzinnego
 moc ……kW 2.jedno dla budynku jednorodzinnego




 moc ……kW 3.źródło ciepła w mieszkaniu








moc ……kW 3.1. piece węglowe do celów grzewczych (np.
moc ……kW kaflowe) ……szt.
moc ……kW
3.2. piec węglowy kuchenny (trzon kuchenny)
moc ……kW

Rodzaj i ilość zużywanego paliwa na rok
1.węgla …………….………..… tony
2.gazu ………………..………… m3
3.oleju opałowego …………..….m3
4.drewna ………………..……... m3
5.energii elektrycznej ……..……kWh
6.inne ………………………..

grzejnikowa instalacja grzewcza




Sposób podgrzewania wody
1.skojarzony z centralnym ogrzewaniem 
2.bojler elektryczny

3.podgrzewacz gazowy

4.przepływowy elektryczny

5.inny ……………..

1. jest 
2. nie ma 

zawory termostatyczne grzejników

1. są 
2. nie ma 
1

ANKIETA
Średni koszt ogrzewania
(paliwa)

1.sezon grzewczy 2015/2016
…………………zł.

2. sezon grzewczy 2016/2017
…………………zł.

Dane dotyczące systemu grzewczego - STAN PLANOWANY
Rodzaj planowanej inwestycji
1. wymiana kotła/pieca centralnego ogrzewania
2. wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania
3. wymiana kotła, instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej




4. likwidacja pieców indywidualnych (piece kaflowe, trzony kuchenne)
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania



1.
a)
b)
c)
2.

przyłączenie się do istniejącej sieci gazowej
czy posiadają Państwo warunki przyłączenia do sieci gazowej
czy występowali Państwo o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej
czy posiadają przyłącze gazowe
inne .......................................
Moc planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania



tak/nie
tak/nie
tak/nie



OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………. Oświadczam, że
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zlokalizowaną w
……………………………………………….. ulica, nr domu ………………………………………………
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka(i) nr …………………………………. W obrębie
ewidencyjnym nr ……………………….. w jednostce ewidencyjnej gminy Koluszki.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy , zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych
powyżej. Mam świadomość, że za złożenie fałszywego zeznania grozi mi odpowiedzialność finansowa w
przypadku odebrania dotacji.

……………………………………………………………………….
Data Czytelny podpis
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