
B

Tytuł prawny:C.2

kocioł węglowy o wysokiej sprawności (co najmniej V 
klasy emisyjnej zgodnie z listą kwalifikowanych pieców)

kocioł gazowy

kocioł na biomasę (co najmniej V klasy emisyjnej zgodnie z listą kwalifikowanych pieców)

C

inny (jaki) ………………………….

inny (jaki?) …………………………………………….

B.2

wielorodzinny

najem

C.1

C.3

jednorodzinny

Typ budynku:

kocioł olejowyogrzewanie elektryczne

realna dotacja wyniesie nie mniej niż 85%                                   
kosztów wymiany

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:

realna dotacja wyniesie nie mniej niż 75%                     
kosztów wymiany

jestem zainteresowany od tego poziomu

jestem zainteresowany od tego poziomu

jestem zainteresowany od tego poziomu

jestem zainteresowany od tego poziomu

jestem zainteresowany od tego poziomu

2016 2018 2019 2020

nr budynku/mieszkania

Rok, w którym planujecie Państwo                                                     
wymianę systemu grzewczego:

B.1

realna dotacja wyniesie co najmniej 50%                       
kosztów wymiany

Imię:

wymianą kotła węglowego

montażem instalacji solarnej

(proszę wskazać najniższy akceptowalny poziom dotacji, od którego będziecie Państwo zainteresowani skorzystaniem z programu)

Tak

montażem pompy ciepła

Tak

realna dotacja wyniesie poniżej 50% kosztów wymiany

realna dotacja wyniesie pomiędzy 50%,                                              
a 75% kosztów wymiany

ulica

współwłasność użytkowanie wieczyste

2017

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU:

instalacją ogniw fotowoltaicznych

termomodernizacją budynku                                           
(wymiana okien, docieplanie ścian, itp.)

Nie

Nie

własność

Nie

Jestem zainteresowany skorzystaniem z programu wymiany jeżeli:

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

DANE IDENTYFIKACYJNE:

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na ekologiczne źródła energii
Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji do skorzystania z dotacji. Akieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w 

pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

Czy jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem dofinansowania do inwestycji związanej z:
(można zakreślić w ięcej niż jedną odpow iedź):

Nazwisko:

A

producent kotła

typ/model kotła węglowego

moc kotła



DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

do 5 cm

D OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ:

mieszkalno-usługowy inny (jaki): …………………………

ANKIETY należy składać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, pokój nr 1 lub wysłać je 
pocztą na adres: Urzędu do dnia 15.07.2016 r.

C.4

Czy budynek, w którym ma nastąpić wymiana źródła ciepła został ocieplony

ANKIETY w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 6 lub na stronie internetowej 
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl

Nie, ale planuje jego 
termomodernizację

NieTak

C.6 Jeżeli wybrano odpowiedz „Tak” jaka jest grubość ocieplenia:

do 10 cm do 15 cm

C.5

mieszkalny usługowy

…………………201… r.

powyżej 15 cm

Przeznaczenie budynku:

E
Data: Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska):

D.1 Ja, niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 r., p oz. 1182 z późn. zm.)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Urząd Gminy 

  D.2 Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu oszacowania zainteresowania 

D.3 Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich 
danych i ich poprawiania.


	różne dofinansowanie

