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ANKIETA  

 
A. Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej zgłaszany obiekt 

 

  A1. Imię i Nazwisko:   
 
      

           

  A2. Telefon kontaktowy:         
           

  A3. E-mail:         
           

     Miejscowość:..................................................     

     ulica:.........................................................................   nr domu /lokalu:................ 

  A4. Adres nieruchomości:   
Kod pocztowy/poczta: …………………….. 

    
         

     Nr działki:...................................................................   Obręb: .............................. 

          

     B. Dane dotyczące zgłaszanego obiektu  
           

     wolnostojący     

  B1. Rodzaj budynku:   zabudowa szeregowa/bliźniacza     

     inny ……………………………….   

           

  
B2. Typ budynku: 

  jednorodzinny   wielorodzinny 

    
       

           

  
B3. Rok budowy: 

  B4.  Rok  oddania  budynku  do   B5. Rok przebudowy/rozbudowy/  
    

użytkowania: 
  

modernizacji: 
 

        

         

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

B6. W przypadku przeprowadzenia przebudowy/ rozbudowy/ modernizacji budynku podać zakres prac (wymiana 
stolarki drzwiowej/okiennej, ocieplenie ścian itp.):  
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 B7. Powierzchnia   
B8. Powierzchnia ogrzewana: 

  
B9. Liczba kondygnacji: 

 
 zabudowy:      

           

            

 ………………….….….m2 ……………………………..m2  …………………………………………..... 
           

 B10. Liczba stałych    
B11. Liczba osób zamieszkujących czasowo: 

 
 mieszkańców:     

         

            

 …………………………………  ………………………………………………………… 
           

 
B12. Ocieplenie ścian 

   Tak    
    

Nie 
   

 
zewnętrznych budynku: 

      
    

Częściowo ………..% 
   

          

        

 Materiał, z którego wykonane  
…………………………………………………………  są ściany zewnętrzne:    

         

 Grubość ścian:    ………………………………………………………… 

 Materiał użyty do ocieplenia    
…………………………………………………………  

ścian: 
   

         

 B13. Rodzaj pokrycia    
…………………………………………………………  

dachowego: 
   

         

 B14. Orientacyjna wolna    
…………………………………………………….. m2  

powierzchnia dachu: 
   

         

 

B15. Ocieplenie stropu/dachu: 

  Tak    

   Nie    
          

       Częściowo ………. %    
        

 Materiał, z którego wykonany  
…………………………………………………………  jest strop:    

          

 Grubość stropu:    …………………………………………………………        

   

 Rodzaj i grubość ocieplenia: ………………………………………………………… 
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B16. Stolarka okienna (krótka charakterystyka np.  
okna nowe, data wymiany, przeznaczone do  

wymiany, rodzaj, budowa, izolacyjność, ilość szyb  
itp.) 

 

      Węgiel ……… ton/rok Gaz …..……….m3  /rok 

   B17. Obecnie używane paliwo   Olej opałowy …… m3 /rok  Drewno ……. ton/rok 

   i ilość zużywana w ciągu roku:   
Pelet ……. ton/rok 

 
Energia elektryczna ……. Mwh/rok        

      Inne …………..       

                  

  B18. Rok produkcji kotła (tabliczka      
B19. Moc kotła (tabliczka znamionowa) 

  
   znamionowa) lub rok montażu        
               

                  

   …………………… r.      ………………………… [kW] 

   
B20. Rodzaj źródła ciepłej wody użytkowej 

   To samo źródło co ogrzewanie Bojler elektryczny 
      

Piecyk gazowy 
 

Inne …………..    (c.w.u.):     

                  

        Tak  Jeżeli tak – wskaż typ:      
   B21. Czy w budynku wykorzystywana jest             

   energia odnawialna:   Nie  Kolektory słoneczne Ogniwa fotowoltaiczne 

           Pompa ciepła Inne ………………… 

    C. Dane dotyczące nowego źródła ciepła     
                  

           
       Tak, gdy otrzymam 

 Jeżeli tak – wskaż typ:   
               

           dofinasowanie    Kocioł gazowy  
                

           
       Tak, nawet bez 

 Kocioł olejowy  
               

  C1. Czy planujesz wymianę źródła ciepła lub inwestycje   dofinansowania   Kocioł na biomasę  
           

   w odnawialne źródła energii?          Kolektory słoneczne  
           

Nie 
    

                 

               Ogniwa fotowoltaiczne  

               Pompa ciepła  

               Inne ………………  
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 C2. Moc planowanego źródła ogrzewania:   C3. Data planowanej inwestycji: 
     

 …………………………….. [kW] 

 
…………………………………………….. 

 

 

                     
                         C3. Wymiary budynku 

   
Szerokość ……. m  Wysokość ……. m  Długość ……. M 
  

   

                             

    

 UWAGI  
     

    

 
 
 
  

 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, na której zamierzam realizować projekt. 

2. Oświadczam, że posiadam środki własne na realizację wnioskowanego zadania tj. pokrycie kosztów stanowiących wkład 

własny 

3. Na działce na której ma być realizowane zadanie nie prowadzę i nie będę prowadził działalności gospodarczej w rozumieniu 

właściwych przepisów przez okres trwałości projektu (okres nie krótszy niż 5 lat od dnia finansowego zakończenia zadania). 

4. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

a. warunkiem realizacji przez Miasto i Gminę Drobin jest związane z uzyskaniem dofinansowania z Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na realizację zadania objętego programem 

b. program związany z dofinansowaniem obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych 

        5.   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.              

              o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) przez Miasto i Gminę Drobin, a  

               także podmioty z nim współpracujące dla potrzeb realizacji program. 

        6.   Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553),   
               że powyższe dane i założone dokumenty są prawdziwe.  
 
 

 

…………………………………. 
 

         (data, czytelny podpis)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


