
Załącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 
 

1. Ankieta informacyjna (Wypełnia Urząd) 

Gmina/Miasto  Nr deklaracji  data wpływu i 
godzina wpływu 

 

 

I. Dane Mieszkańca: Wypełnia Mieszkaniec 

Imię nazwisko właściciela budynku:......................................................................................................... 

Posiadany tytuł prawny do obiektu: 

❏ własność ❏ współwłasność ❏ użytkowanie wieczyste 

miejscowość:....................................... ulica…………………………….……nr budynku………………… 

nr ewidencyjny działki………………….. liczba mieszkańców…………...….. 

telefonkontaktowy……………………… 

liczba lokali mieszkalnych w budynku ....................................... 

 

II. Informacje o obiekcie 

Powierzchnia ogrzewana [m2]............................................................................ 

Kubatura powierzchni ogrzewanej [m3].............................................................. 

Rok budowy…………………………………………….. 

 

Czy budynek posiada możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej?  

❏ tak  ❏ nie 

Czy budynek posiada instalację gazową lub możliwość podłączenia do sieci gazowej?  

❏ tak  ❏ nie 

Typ budynku: 

❏ wolnostojący ❏ bliźniak  ❏  szeregowy 

 

III. Obecny system grzewczy 

• System przygotowania C.W.U. (ciepła woda użytkowa) 

❏ zasobnik [l] …………… ❏ kolektory słoneczne [szt.] …... 
❏ powietrzna pompa ciepła 

…………. [kW] ……………[l] 

❏ podgrzewacz elektryczny ❏ kocioł węglowy ❏ kocioł gazowy dwufunkcyjny 

❏ kocioł gazowyjednofunkcyjny 

 
  

• System C.O. (centralne ogrzewanie) - typ źródła ciepła  

❏ Kocioł olejowy ❏ Kocioł gazowy 

 

 

❏ Kocioł węglowy 



❏ pozaklasowy ❏ klasa 1 ❏ klasa 2 

❏ klasa 3 ❏ klasa 4 ❏ klasa 5 

❏ inne wykorzystywane źródło ciepła………………………………………………………………… 

 

Tryb pracy kotła 

❏ c.o. ❏ c.w.u. ❏ c.o. + c.w.u. 
 

Moc cieplna źródła ………………...kW 

Ilość zużywanego paliwa …………………….tona/rok 

Rok produkcji kotła:……………….. 

 

IV. Przeprowadzone działania termomodernizacyjne 

W ciągu ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone następujące działania poprawiające efektywność 

energetyczną budynku: 

❏ wymiana okien ❏ docieplenie ścian ❏ docieplenie 
stropodachu 

❏ optymalizacja systemu 
grzewczego 

❏ montaż wentylacji 
mechanicznej 

 

 

V. Nowe źródło ciepła 

❏ Kocioł węglowy klasy 5 ❏ Kocioł gazowy ❏ Kocioł na biomasę 

❏ Inne urządzenie grzewcze (jakie?)………………………………………………………………... 

 

Moc cieplna planowanego źródła ………………...kW 

Szacowana wartość inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła: ……………………… (PLN) 

Tryb pracy nowego urządzenia grzewczego:  

❏ c.o. ❏ c.o. + c.w.u.  

VI. Informacje dodatkowe  

Czy w budynku jest zamontowana instalacja OZE (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika):TAK / NIE* 

Czy planowana jest instalacja OZE w najbliższym czasie? TAK / NIE * 

Jeżeli TAK, kiedy………………………. rodzaj instalacj OZE………………..……………………………. 

 

 

 

    ………………………………………...    

     Data i podpis wnioskodawcy 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


