ANKIETA
Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie miasta Rejowiec Fabryczny
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
Dane obiektu - STAN ISTNIEJĄCY
Budynek
Rok budowy ....................................................................................
wolnostojący
□
Ilość osób użytkujących
bliźniak
□
obiekt:........................................................................................................
szeregowiec
□
Ocieplenie ścian: □ tak □ nie
Okna

□ PCV □ drewniane □ inne………………

stan okien: □ dobry □ dostateczny □ zły

Ocieplenie: □ tak □ nie
Sposób ogrzewania budynku i źródło ciepła:
ogrzewanie w pokojach (piece kaflowe, metalowe w pokojach, in.):
□
ogrzewanie centralne:
□
Dane dotyczące źródła ciepła:
Rok produkcji: ..................... r.
Moc kotła ……… kW
Stan techniczny
□ dobry □ zły
Stosowane obecnie paliwo :
węgiel (miał) □
gaz
□
inne .........................................
□
olej opałowy □
drewno
□
energia elektryczna
□
Ilość zużytego paliwa rocznie …………………………………….. t / m3
PLANOWANY ZAKRES MODERNIZACJI
W ramach Programu chce wymienić kocioł c.o.
TAK □
NIE □
Paliwo stosowane po modernizacji (w przypadku wymiany źródła ciepła):
węgiel (miał) □
gaz
□
energia elektryczna
□
olej opałowy □
biomasa (m.in. drewno, pelety) □
inne ...........................
□
Ponadto planuje wykorzystanie
□ kolektor słoneczny
odnawialnych źródeł energii:
□ pompa ciepła (na potrzeby ogrzewania wody dla c.o.)
□ mikrowiatrak
□ bateria fotowoltaiczna
Inne planowane prace:
□ ocieplenie ścian
□ wymiana okien
Przygotowanie ciepłej wody po modernizacji : □ kocioł □ piecyk gazowy □bojler elektryczny □inne
Planowany termin przeprowadzenia modernizacji: □ 2014-2015 □ 2015-2016 □ 2016-2017 □ później
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….
miejscowość ………………...………………… ul.…………………….… nr domu ……..…
kod poczt.…….…….……
tel. ………………………
tel. komórkowy ………………………….
e-mail ………………….………………………………..

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rejowiec Fabryczny
Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko .
Op

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 23 Ustawy o ochronie danych
osobowych.

1.

Ja ………………………………………………. zamieszkały/-a w ………………………. przy ul. ………………………………… działając w trybie
art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz.
926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Rejowiec Fabryczny
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu
do moich danych i ich poprawiania.

data ……………………………….

podpis ……………………………………………………………

WYPEŁNIONA ANKIETĘ PROSIMY ZŁOŻYĆ DO 27 LUTEGO 2015 r.
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