ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA

I. Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
...................................................................................................................................................................
Adres montażu pieca .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tel. komórkowy .................................................adres e- mail...................................................................

II. Dane dotyczące budynku, w którym będzie modernizowany piec:
1. Tytuł prawny do nieruchomości:

 własność

 współwłasność



inne – jakie?:…………………………………………………

Proszę wymienić wszystkich właścicieli:.............................................................................................
............................................................................................................................................................
nr działki: ....................................................... obręb:.........................................................................
2. Typ budynku:

wolnostojący bliźniak szeregowiec inny - jaki?:…………………………

3. Rok ukończenia budowy: ……………………………….
4. Powierzchnia ogrzewana [m2]..........................
5. Ocieplenie ścian

 Tak

 Nie

Jeśli tak, proszę o podanie materiału: ………………………………………, oraz grubości warstwy:……………..
6. Ocieplenie dachu / stropodachu

 Tak

 Nie

Jeśli tak, proszę o podanie materiału: ………………………………………, oraz grubości warstwy:……………..
7. W przypadku braku ocieplenia, czy planują Państwo termomodernizację budynku pod tym kątem?

 Tak

 Nie
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8. Rodzaj zamontowanej stolarki okienno – drzwiowej (drewniana, pcv, aluminiowa, inna)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przybliżona data montażu ………………………………….
9. Powierzchnia okien i drzwi zewnętrznych łącznie ……………………………………… m 2
10. Czy planują Państwo wymianę stolarki okienno – drzwiowej?

 Tak

 Nie

11. Źródło ciepła i ilość zużytego dotychczas paliwa:

 Węgiel...........................................ton/rok
 Gaz.................................................m /rok
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 Inne (jakie?)...............................................
12. Rok produkcji kotła………………………………………………………
(dostępny jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)
13. Moc kotła (tabliczka znamionowa )……………………… [kW]
14. Moc planowanego do zakupu kotła (proszę oszacować) ………………………… [kW]
15. Ciepła woda:

 to samo źródło co ogrzewanie
 bojler elektryczny
 piecyk gazowy
 inne (jakie?)..................................................................
16. Czy przedmiotowy budynek posiada świadectwo energetyczne?

 Tak, z roku …………………..

 Nie

17. Czy dla przedmiotowego budynku był wykonany audyt techniczny?

 Tak, w roku …………………..

 Nie
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18. Proszę wskazać rodzaj wymiany źródła ciepła, który Państwa interesuje:

 wymiana kotła węglowego na nowoczesny kocioł gazowy
 wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat na nowoczesny kocioł gazowy
 wymiana kotła węglowego na nowoczesny kocioł gazowy przy jednoczesnej termomodernizacji
budynku (np. ocieplenie, wymiana stolarki okienno-drzwiowej)

 wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat na nowoczesny kocioł gazowy przy jednoczesnej
termomodernizacji budynku (np. ocieplenie, wymiana stolarki okienno-drzwiowej)

 wymiana kotła węglowego na nowoczesny kocioł gazowy przy jednoczesnym zakupie paneli
fotowoltaicznych

 wymiana kotła gazowego starszego niż 10 lat na nowoczesny kocioł gazowy przy jednoczesnym
zakupie paneli fotowoltaicznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oświadczam, że:
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Lesznowola,
a także podmioty z nim współpracujące w związku z modernizacją budynków i kotłowni,
 jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych
ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich,
 moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

..............................................................

................................................................................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis właściciela/ właścicieli nieruchomości)

Wypełnioną ankietę należy przesłać na maila gmina@lesznowola.pl
lub złożyć w kancelarii Urzędy Gminy Lesznowola
najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r.
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