DEKLARACJA
przystąpienia do programu ograniczenia niskiej emisji w ramach Regionalnego
Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020; Działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR
w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji
Prowadzony nabór ankiet ma na celu zbadanie zainteresowania mieszkańców Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój wymianą kotłów na ekologiczne oraz możliwości uzyskania dofinansowania planowanych działań
wymiany pieców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.
Prowadzony nabór ankiet jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie tego typu działań.
Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety należy zapoznać się z zasadami udziału w projekcie w ramach
podziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- spr
Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania, będzie ono możliwe po
złożeniu wniosku przez Gminę i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez instytucje zarządzającą.

Imię i nazwisko
Adres budynku
(w którym planowana jest
modernizacja systemu
ogrzewania)

Nr telefonu
(obowiązkowo)

Tytuł prawny
budynku
Budynek
wykorzystywany na
cele działalności
gospodarczej

□ własność

□ TAK

(wełna, styropian)

Ocieplenie
dachu/stropu
nad ostatnią
kondygnacją

Rok
budowy

□ NIE

Czy istnieje
dokumentacja
projektowa
budynku

□
Piwnica

□ NIE
□ Częściowo

Wymiary
(m)

□ drewniana
□
Parter

□ murowana
□
Piętro I

□
Piętro II

□ TAK

Grubość ocieplenia (cm):

□ NIE

Jeśli nie czy w najbliższych 2 latach
planowane jest ocieplenie

□ TAK

Grubość ocieplenia (cm):

□ NIE

Jeśli nie czy w najbliższych 2 latach
planowane jest ocieplenie

□ inne
(jakie)
…………...
□ TAK

(architektura, instalacje
wewnętrzne)

Kubatura
(m3)

Rodzaj konstrukcji

Ocieplenie ścian

□ najem

□ użytkowanie
wieczyste

Powierzchnia
użytkowa budynku
(m2)

Ilość pięter

□ współwłasność

Długość………
Szerokość……
Wysokość……

□ mieszana
□
Poddasze użytkowe

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ PVC,
drewniana
nowego typu

□ drewniana
starego typu
Rodzaj stolarki
okiennej

Sposób ogrzewania
obecnie
(obowiązkowo moc kotła
w kW z tabliczki
znamionowej)

Czy w przypadku
starych okien
planowane jest
□
ich wymienienie
TAK
w najbliższych 2
latach
□
□
kocioł
kocioł na
węglowy
drewno

moc…….

Rok produkcji
kotła
Roczne zużycie
paliw

Przygotowanie
ciepłej wody

Planowane nowe
źródło ciepła

□ mieszana
(nowe + stare)

% udział nowych okien

□
NIE

………..
□
kocioł na
drewno i
węgiel

□
kocioł
olejowy

□
kocioł
gazowy

moc…….

moc……. moc….. moc…….
□ z podajnikiem automatycznym
Rodzaj kotła
□ bez podajnika

□ węgiel

□ drewno

□ olej opałowy

□ gaz

….ton/rok

……...m3//rok

………...m3//rok

……m3//rok

□
kocioł

□ inne
(jakie?)
…………..
…………..

□
bojler
elektryczny

□ kocioł na biomasę
(spełniający założenia ekoprojektu)

□
kolektory słoneczne

□ OZE
/pompa ciepła do
ogrzewania budynku/

moc…….

□ inne
(jakie?)
………….
………….
□ inne
(jakie?)
………………..
□ kocioł na
paliwo gazowe

UWAGA !
Należy wypełnić poprzez uzupełnienie danych, postawienie znaku X w odpowiednich okienkach
□ wyrażam wolę poddania budynku ocenie energetycznej przeprowadzonej przez zewnętrznego
audytora energetycznego
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz.1000 – j.t.).
Dane osobowe gromadzone są przez Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w celu przygotowania
i realizacji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji”.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz
że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)

