
 
  Data:  …………………………………… 

DEKLARACJA 

przystąpienia do inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła  w 

ramach poddziałania 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i 

rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie ,,niskiej 

emisji”, wymiana urządzeń grzewczych z RPO na lata 2014 – 2020 

 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA/ WŁAŚCICIELI BUDYNKU 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………...……………………………………………………….................. 

Miejscowość ………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu ……..…   nr mieszkania ………   

kod poczt. …..…..…..………  tel. ……………………………...   nr PESEL ………………………………………………………........... 

e-mail .……………….........…………… 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………...………………………………………………………................. 

Miejscowość ………………........................….   ul. …………….……………..…   nr domu ……..…   nr mieszkania ……..…    

kod poczt. …..…..…..………  tel. ………………………………………  nr PESEL ………………………………………………………. 

e-mail .……………….........…………… 

 

 

Jestem zainteresowany/a inwestycją polegającą na montażu źródła ciepła typu: 

□ kocioł gazowy □ kocioł na biomasę 

 
 

Prosimy dołączyć mapkę ewidencyjną pokazującą budynek na terenie 

gospodarstwa, rzut budynku oraz przekrój budynku (w przypadku 

braku dokumentacji technicznej proszę dołączyć odręczne szkice) 

 

Adnotacje urzędowe:  

Nr ankiety: ........................  

Zweryfikował pod względem formalnym: ............................................... 



   
   

I. Charakterystyka obiektów budowlanych wchodzących w skład gospodarstwa 

domowego 

Wyszczególnienie Budynek Mieszkalny 

Numer działki/-ek (na której mieści się 
obiekt) 

 

Adres nieruchomości (dokładny adres z 
kodem pocztowym) 

 

Rok budowy (dla obiektów w budowie rok 
oddania do użytkowania) 

 

Typ budynku (jednorodzinny/ wielorodzinny)  

Liczba rodzin zamieszkujących budynek (w 
przypadku budynków wielorodzinnych) 

 

Liczba osób zamieszkujących na stałe w 
budynku 

 

Posiadany tytuł prawny do obiektu (1) tak / nie 

Powierzchnia użytkowa budynku powyżej 
300 m2 (2) 

tak / nie 

 

II. Dane dotyczące instalacji C.O oraz budynku 

Powierzchnia użytkowa budynku w m2 ……………[m2] 

Powierzchnia ogrzewana budynku w m2 (jeśli cały 
budynek ogrzewany powierzchnia jak wyżej) ……………[m2] 

Powierzchnia zabudowy (powierzchnia jaką zajmuje 
budynek na działce) ……………[m2] 

Czy budynek posiada instalację klimatyzacji (np. typu 
SPLIT), jeśli tak podać powierzchnię budynku 
chłodzoną 

tak/nie 
…………………. [m2] 

Kubatura Budynku ……………[m3] 

Liczba kondygnacji 
……………[szt.] 

Wysokość pomieszczeń  
……………[m] 

Czy budynek jest podpiwniczony tak / nie 

Czy budynek jest podłączony do sieci gazowej? tak / nie 

Czy budynek ma możliwość podłączenia do sieci 
gazowej? 

tak / nie 

Czy budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej? tak / nie 

Czy budynek ma możliwość podłączenia do sieci 
ciepłowniczej? 

tak / nie 

Czy budynek znajduje się pod ochroną konserwatora 
zabytków? 

tak / nie 



   
   

Technologia budowy budynku (np. cegła, pustak, 
drewno itd.)  

Rok montażu stolarki okiennej   

Rodzaj stolarki okiennej (np. PCV/ Drewno/ 
Aluminium) 

 

Jaka jest grubość ścian zewnętrznych  
……………[cm] 

Jaka jest grubość docieplenia ścian (izolacji) 
……………[cm] 

Rodzaj docieplenia ścian (np. styropian, wełna 
mineralna)  
Jaka jest grubość docieplenia  dachu/ stropu pod nie 
ogrzewanym poddaszem (izolacji) ……………[cm] 
Rodzaj docieplenia dachu/ stropu pod nie 
ogrzewanym poddaszem (np. styropian, wełna 
mineralna) 

 

Czy budynek posiada wentylację mechaniczną czy 
grawitacyjną? (proszę zaznaczyć właściwe) grawitacyjna/mechaniczna 

Istniejące źródło ciepła (np. kocioł węglowy/ kocioł 
gazowy/ kocioł olejowy) 

 

Moc obecnego źródła ciepła/pieca w kW 
…………[kW] 

Rok produkcji obecnego kotła (jeśli nie ma informacji 
na tabliczce znamionowej kotła – podać 
orientacyjnie) 

 

Typ instalacji centralnego ogrzewania (np. 
grzejnikowa, podłogowe) 
  

 

Rodzaj grzejników (stalowe/aluminiowe/ żeliwne) 
 

Temperatura pracy instalacji centralnego ogrzewania 
zasilanie/powrót ( np. 90/70˚C) ………..…[°C] 
Czy grzejniki wyposażone są w zawory i głowice 
termostatyczne tak/nie 

Źródło ciepła na cele CWU ( np. kocioł węglowy/ 
terma gazowa/ terma elektryczna)  

Czy jest zasobnik na ciepłą wodę 
tak/nie 

Pojemność zasobnika na ciepłą wodę 
…………[ l ] 

Wymiary kotłowni długość/szerokość/wysokość [m]  
…….………[cm] x ………….……[cm] x ………….… [cm] 

Powierzchnia użytkowa kotłowni  
…………..[m2] 

Czy w kotłowni jest wentylacja? tak/nie 

Czy w kotłowni jest kanalizacja? tak/nie 

Czy jest instalacja kolektorów słonecznych tak/nie 

Czy jest oświetlenie energooszczędne w budynku? tak/nie 

Rodzaj oświetlenia w budynku (proszę zaznaczyć 
właściwe) – w przypadku kilku typów proszę 
zaznaczyć dominujący 

Żarowe/energooszczędne/LED 

Czy jest instalacja PV – jeśli tak proszę podać jej moc 
w kW 

tak/nie 
…………..[kW] 

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh 
……………………….…..[kWh] 



   
   

Rodzaj ogrzewania Koszt 1 tony/ m3 
opału 

Roczne zużycie paliwa 
na potrzeby C.O i C.W.U 

[tony lub m3] 

Kocioł(piec) – drewno/węgiel   

Kocioł(piec) gazowy   

Kocioł(piec) olejowy   

Kocioł(piec) na pellet   

Ogrzewanie elektryczne   

Pompa ciepła   

Inny, wskazać jaki ……………………………….   

(1) tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie (najczęściej 
spotykanymi tytułami do władania nieruchomością są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, 
użytkowanie, dzierżawa, najem, lub samoistne posiadanie),  
(2) montaż instalacji na budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony stawką 
podatku VAT w wysokości 23%, zaś na budynkach o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2 będzie obciążony 
stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powierzchnia użytkowa budynku będzie weryfikowana przez Urząd 
Gminy.  

 

Chcę wziąć udział i skorzystać z dofinansowania instalacji OZE, co wiąże się m.in. z 
posiadaniem własnego wkładu finansowego. 

 
□ TAK                 □ NIE    

 

Oświadczenie:  

Oświadczamy, iż jestem/jesteśmy właścicielem/-ami nieruchomości zlokalizowanej pod adresem:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie celu 
uzyskania dofinansowania na wymianę kotła.  

 

 

Data: ……………………     ……………………………………….…………………………………………………………………  

(czytelny/-e  podpis/-y)  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z 
późn. zm.) informuje się, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina  ..................................................  
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania do kotła 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 


