
 

 

Data wpływu ………………………………       Załącznik nr 1 do Regulaminu 

ANKIETA/DEKLARACJA 
informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu  

uczestnictwa w projekcie planowanym do realizacji na terenie Gminy Kłaj, dotyczącym wymiany 
kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych 

 
Ja niżej podpisany/a ....................................................................................................................................…….  

(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały/a w ...................................................................................................................................................  

                       (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,) 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ............................., nr telefonu/e-mail ............................................  
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie, polegającym na wymianie źródła ciepła (wymiana kotłów na paliwa stałe) na: 
*Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź   

�  Kocioł na paliwo gazowe 

�  Kocioł na paliwo stałe 

�  Kocioł spalający biomasę 

�  Instalacja OZE (pompa ciepła) 
o parametrach zapewniających redukcję CO2 co najmniej o 30 % w budynku mieszkalnym będącym moją własnością 
położonym na działce ew. …………………….. w ………………………………(adres inwestycji)   
oraz oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Kłaj, niezwłocznie 
podpiszę stosowną umowę.  
ANKIETA NA TEMAT BUDYNKU:  
1. Budynek o ogrzewanej powierzchni użytkowej:…….…. m2, kubaturze ………………… m3, w którym ma 
zostać wykonana instalacja na stałe zamieszkuje (przez okres całego roku) …….. osób 

 
2. Stan budynku mieszkalnego:  
- Budynek posiada/nie posiada* przyłącz/a gazowego  
- Budynek jest/nie jest* wyposażony w wewnętrzną instalację gazową 
- Rok budowy budynku/ lub orientacyjny wiek w latach:……………………  
- ściany budynku wykonane są z następujących warstw  materiałów(wypełnić, niepotrzebne skreślić):  

• tynk wewnętrzny, grubość warstwy ……… cm 
• pustak ceramiczny („MAX””, „UNI” „Poroterm” itp.), gazobetonowe, żużlobetonowe, ściana drewniana, 

inne………………………………………………………………………, grubość warstwy: …….…….. cm 
• ocieplenie (styropian, wełna mineralna, inne ……………………………),grubość warstwy: ……….…. cm 
• wyprawa zewnętrzna (elewacyjna) wykonana z ………………………..., grubość warstwy: …….…….. cm 

- warstwy dachu (wypełnić, niepotrzebne skreślić): 
• wyprawa wewnętrzna (drewno, tynk, płyty gipsowo – kartonowe) grubość warstwy: …….……….…… cm 
• strop żelbetowy grubość warstwy …………………. cm 
• brak stropu 
• ocieplenie (wełna mineralna, wata szklana, styropian, suprema, inne ……….) grubość warstwy: …..… cm 

-balkony (niepotrzebne skreślić): ocieplony, nieocieplony, inne mostki termiczne 
-stolarka okienna (wypełnić, niepotrzebne skreślić): okna skrzyniowe, krosnowe, tzw. Szwedzkie, zespolone (dwuszybowe, 
trzyszybowe), inne ………………………………….., wykonane z PVC, drewniane, ………………… szt. 
-stolarka drzwiowa zewnętrzna: drzwi drewniane, PVC, stalowe, aluminiowe, …………………. szt. 
-rodzaj ogrzewania w budynku, kocioł grzewczy: 

�  kocioł węglowy: o mocy ……………. KW, pow. grzewcza …………… m2, rok montażu/produkcji 
…………, sprawność na tabliczce znamionowej ………………………. 

�  kocioł na drewno: o mocy …………… KW, rok montażu ……………………….. 

�  piece kaflowe: ………………….. sztuk, 

�  inne ………..……………….. o mocy ………………………. KW, rok montażu …………………… 
  Uwagi dotyczące kotła (typ/model kotła: ………………………………………………………………….. 
- instalacja ciepłej wody użytkowej: rury miedziane, rury stalowe, rury żeliwne, Pexal, PP (polipropylen), inne  
………………………………………………………………………………………………………..…….…..  
- instalacja centralnego ogrzewania: rury miedziane, rury stalowe, rury żeliwne, Pexal, PP (polipropylen), inne 
………………………………………………………………………………………………………….………. 
- grzejniki: żeliwne, stalowe, aluminiowe, inne …………………………….. rok montażu: …………………..…..  
- źródło ciepłej wody użytkowej: kocioł węglowy, podgrzewacz gazowy, kocioł na drewno, kolektory 
słoneczne, podgrzewacz elektryczny, inne ……………………………………………………………………..  
4) Czy w budynku była przeprowadzona termomodernizacja energetyczna?: 

�  Tak, w roku ……………………………………. 
�  Nie   



5) Czy w najbliższym czasie planowana jest w budynku termomodernizacja energetyczna? 
tak – jeżeli tak proszę, wypełnić i podkreślić właściwe, niepotrzebne skreślić:  
• wymiana okien: rok:…......, …………….. sztuk do 
• wymiany wymiana drzwi: rok:…......, ……………..sztuk do wymiany  
• ocieplenie ścian: rok:……..., materiał (styropian, wełna mineralna, inne ……………) grubości …. cm  
• ocieplenie dachów: rok:……..., materiał (styropian, wełna mineralna, inne ……………) grubości … cm 
• modernizacja instalacji grzewczej: rok:..…..., zakres i przewidywany materiał:  

……………..………. …………………………………………………………………………..……………… 
• modernizacja instalacji ciepłej wody: rok:………...., zakres: …………….…………………….……………;  
• instalacja odnawialnego źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, inne) : rok:.…………....., wskazać 

jakie: ………..………………………………………….……………………………………………  
• inne (jakie) ………………………………………………………………………………………….;  
�  Nie 

 
3. Średnio roczne zużycie i koszt paliw za rok 2015:  

węgiel kamienny zużycie (ton) ……………. gaz sieciowy zużycie (m3) ……………. 

węgiel brunatny zużycie (ton) ……………. gaz lpg zużycie (m3) ……………. 

ekogroszek zużycie (m3) ……………. olej opałowy zużycie (m3) ……………. 

drewno zużycie (m przestrzenne)  …………….    

energia elektryczna   zużycie (kWh) …………….    

inne (jakie?) zużycie (…)  …………….    
 
4. Miejsce, usytuowania pomieszczenia technicznego (kotłowni):  

 w budynku, w którym będzie montowana instalacja 
 

inny budynek; odległość między budynkami: ….................. m 
 
Oświadczam, że:  

1. Udostępnię budynek w celu przeprowadzenia audytu energetycznego i oceny stanu budynku pod względem 
energetycznym,  

2. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Kłaj zobowiązuje się do wymiany 
źródła ciepła (wymiany kotła na paliwa stałe) na kocioł na paliwo gazowe, stałe, spalający biomasę, instalację 
OZE (niepotrzebne skreślić) o parametrach zapewniających redukcję CO2 co najmniej o 30 % na budynku 
mieszkalnym mojej własności i zobowiązuję się do likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe,  

3. W przypadku gdy audyt energetyczny wykaże że wskaźnik EPH+W budynku jednorodzinnego przekracza 150  
KWh/(m2 x rok), a budynku wielorodzinnego przekracza 135 kWh/(m2 x rok) to zobowiązuję się 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 roku wykonać jego modernizację zgodnie z zaleceniami 
wskazanymi w audycie (EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej),  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Kłaj moich danych osobowych zawartych w deklaracji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.),  

5. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz realizacji Projektu,  

6. Budynek objęty niniejszą ankietą/deklaracją nie jest/jest* wykorzystywany na cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą.  

7. Przyjmuję do wiadomości, że:  
a. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Projekcie. 
b. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

____________________________________________________________________________________________  
Dodatkowe informacje i uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

...............................................................  
(data i podpis)  

* niepotrzebne skreślić 


