Ankieta dotycząca wymiany źródeł ciepła
Poniższa ankieta przeznaczona jest dla osób, które są mieszkańcami i właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Miasta
Zambrów planujących przeprowadzenie wymiany tradycyjnego nie-ekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie
stałym, na ekologiczne źródło ogrzewania. Analiza danych z ankiet określi skalę potrzeb wymiany kotłów w mieście
Zambrów.
Wypełnienie poniższej ankiety stanowi jedynie wstępną deklarację chęci skorzystania z programu i uzyskania dotacji i NIE
JEST RÓWNOZNACZNA Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA.
Podanie danych w ankiecie jest dobrowolne i zostanie wykorzystane jedynie w celu realizowania programu, w przypadku
gdyby jakiś danych Państwo nie chcieli podawać proszę je pominąć, ale im bardziej dane będą sprecyzowane, pozwoli to
Gminie lepiej przygotować program. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

ANKIETA
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania/nieruchomości (jeżeli jest inny należy podać obydwa)

Numer ewidencyjny działki

Telefon

Email

Czy jesteś zainteresowany przystąpieniem do planowanego programu wymiany źródeł ciepła?
Typ budynku

jednorodzinny

wielorodzinny (bliźniak)

Tak

Nie

jednorodzinny w zabudowie szeregowej
2

Rok ukończenia budowy

Powierzchnia zabudowy [m ]
2

2

Powierzchnia ogrzewana [m ]

Powierzchnia kotłowni [m ]

Wymiary budynku

długość [m]

Wysokość kotłowni

Aktualny rodzaj używanego paliwa

Moc posiadanego kotła

[kW]

Źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej

szerokość [m]

wysokość [m]

Węgiel

Ekogroszek

Rok produkcji kotła
Takie samo jak ogrzewanie budynku

Bojler elektryczny

Inne (jakie)………………………………………….
Czy budynek posiada przyłącze do sieci?

Gazowej

Ciepłowniczej

Czy budynek posiada możliwość przyłączenia do sieci?
Preferowane źródło ciepła po zmianie źródła ogrzewania
Oparte o OZE (pompy ciepła)
Przewidywany termin modernizacji

Gazowej

Ciepłowniczej

Kocioł na olej

Kocioł gazowy
2018

Nie posiada żadnego z tych przyłączy

Elektryczne
2019

2020

Nie

Kocioł na pelet
Przyłącze do sieci CO
2021

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej [kW] …………………………………………………
Ilość paliwa zużytego w poprzednim sezonie grzewczym (średnie zużycie)
Ocieplenie dachu/stropodachu* budynku:
grubość [cm]

Tak

Bardzo dobry

PCV

Dobry

Inne(podać jakie)
Zły

Tak(jeśli tak, proszę podać rodzaj

Nie (jeśli nie to jakie inne, np.(podkreślić)kominek, piece, kafla, inne(jakie)……………………………….

Czy planuję wymianę/wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:
z dofinansowaniem
Czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła energii?
Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne

Nie

Kolektory słoneczne

Tak, ale tylko

Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

Pompy ciepła

Inne(podać jakie)…………………………………..

Czy budynek posiada ocieplone ściany zewnętrzne?
Inne

Tak

Inne(podać jakie)………………………………..

Czy planuję wyposażyć budynek w odnawialne źródła energii?

styropian

Drewno
Dostateczny

Czy budynek, lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania?
grzejnika)…………………

Ekogroszek (t)……

Nie Materiał ocieplenia:

Rodzaj i stan stolarki budynku/lokalu:

.…………………………………………

Węgiel (t)…….

Tak grubość warstwy wynosi…………cm, materiał

(podać jakie)…………………………..

Z czego wykonane są ściany zewnętrzne? (opis)……………………………………………………………………………………………………………
W przypadku braku ocieplenia, czy planują Państwo termomodernizację budynku?

Tak

Nie

*Niewłaściwe skreślić
Zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 992) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ankiecie przez Gminę Miasta Zambrów oraz podmiotów współpracujących z Gminą dla potrzeb
opracowania i realizacji programu dofinansowania modernizacji źródeł ciepła. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Przysługuje Pani
(panu) prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W
przypadku ubiegania się o dotacje zobowiązuje się do udostępnienia budynku w celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie przez
pracowników Urzędu Miasta Zambrów lub osób upoważnionych przez urząd.

…………………………………………………………..
data i podpis

Wypełnione ankiety prosimy przekazywać do: Urzędu Miasta Zambrów (pokój 235) lub scanem na adres e-mailowy: um@zambrow.pl do
dnia 30.03.2018roku. W razie jakichkolwiek pytań związanych z właściwym wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: z Urzędem Miasta w
Zambrowie tel. 86 271 22 10 wew. 45 lub 27

