…………………………………., dn. ………………………….

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY
WSTĘPNEGO UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Miedźna tel. 32 211 61 60 wew.
29 lub 519 347 288
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie formularza.

A. Dane podstawowe.
Imię:
Nazwisko
Telefon
Tytuł prawny do budynku*

Adres
Ulica
e-mail

własność / najem / inne (jakie…..

Ilość osób mieszkających
w gospodarstwie domowym

nr działki
w tym dzieci

*niepotrzebne skreślić

Informuję, iż jestem zainteresowany/a udziałem w programie ograniczenia niskiej emisji polegającym na
demontażu i likwidacji istniejącego źródła ciepła i montażu nowego kotła ekologicznego (posiadającego
odpowiednie certyfikaty w zakresie norm ekologicznych), w budynku mieszkalnym który zamieszkuję i do którego
posiadam tytuł prawny.
W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, wykraczających poza ramy określone w programie
ograniczenia niskiej emisji, źródłem ich pokrycia będą środki właściciela/administratora budynku.
WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE WW. SRODKÓW PRZEZ GMINĘ MIEDŹNA
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych - Dz.U. Nr 133 ,poz.833 z dnia 29.08.1997r. )
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”.

...........................................................................
(data i podpis)
B. Informacje techniczne i ilościowe dotyczące obiektów mieszkalnych indywidualnych

1.

2.

3.

W obiekcie znajduje się grzejnikowa instalacja ogrzewania.
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Grzejniki posiadają zawory termostatyczne.

Budynek ma ocieplone ściany (np. styropianem, wełną).

4.

5.

6.

Budynek ma ocieplony dach / strop nad ostatnią kondygnacją.
TAK

NIE

TAK

NIE

piec kaflowy

kocioł węglowy

kocioł węglowy
z podajnikiem

kocioł gazowy

kocioł na drewno

kocioł olejowy

Budynek ma szczelne/nowe okna (np. z PCV).

W budynku istnieje następujące źródło ciepła.

Powierzchnia
budynku ogrzewana (m2)

Kubatura
budynku ogrzewana (m3)

ogrzewanie elektryczne
Rok oddania budynku do użytku

inne (jakie?)
ciepło sieciowe

7.

8.

Ciepła woda przygotowywana jest:
miejscowo (np.
podgrzewacze – jakie?)

jednostka (np. tony, m3)

w roku 2014

w roku 2015

w roku 2016

W budynku zużyto następujące ilości paliwa:

Rok produkcji istniejącego kotła

9.

przez kocioł

Koszt ogrzewania (paliwa) w roku 2016 wynosił około:
zł

10. Właściciel obiektu zamierza:
wymienić istniejący
kocioł

Wykonać
termomodernizację

kocioł

Wykonać
termomodernizację

Węglowym ( 5 klasy)

gazowym

olejowym

innym (jakim?)

11. Inwestycję zaplanowano na rok:

12. Istniejący kocioł zastąpiony zostanie kotłem:

Data i podpis wypełniającego ankietę

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

