Ankieta dotycząca wymiany pieców C.O. na terenie Gminy Jastrzębia
I. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
II. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Ja, niżej podpisany/a ………………………........…………..…………………..….…………………. zamieszkały/a w
miejscowości …………………………………………….........……………… legitymujący/a się dowodem osobistym
seria/nr …….............…..…....……….. wydanym przez ……………………………………………….. …..….., nr PESEL
…………………..………………………,
deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Jastrzębia”
planowanym do realizacji przez Gminę Jastrzębia w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
1. Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości położonej w
miejscowości ………………………… nr ewidencyjny działki: ............................ obręb: ....................... dla
której

prowadzona

jest

Księga

Wieczysta

nr:

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

w Sądzie Rejonowym w ..............................................
2. Jeżeli

nieruchomość

posiada

współwłaścicieli

proszę

wymienić:

……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wyrażam zgodę na użyczenie nieruchomości na cele realizacji montażu źródła ciepła.
4. Godzę się na to, że przez okres trwałości projektu (5 lat od otrzymania płatności końcowej
w projekcie) instalacja powstała w wyniku projektu będzie własnością Gminy Jastrzębia, a po
zakończeniu okresu trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie
późniejszym przez obie strony.
5. Mając na uwadze powyższe, deklaruję udział finansowy w kosztach realizacji projektu na podstawie
odrębnej umowy. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojego udziału finansowego w
kosztach zostanie ustalona po procedurze przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
III. DANE O OBIEKCIE:
1. Lokalizacja budynku mieszkalnego
Miejscowość:
Nr domu:
Nr ewidencyjny działki:

2. Ilość osób faktycznie zamieszkałych w budynku mieszkalnym: …………………….
3. Rok ukończenia budowy: …....................................
4. Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) w m2: ……………………………………
5. Liczba kondygnacji z piwnicą: ……………………….
6. Czy budynek jest podpiwniczony: …………………….
7. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do wymiany: …………………….
8. Moc starego pieca w kW: ………………………
9. Rok produkcji starego kotła: ……………………………
10. Rodzaj i ilość zużywanego opału w ciągu całego roku:  węgiel: ……………ton;  drewno: ……………..m3;

 miał: ……………..ton;  olej opałowy: ……………..m3;  prąd: ……………..kWh/rok;  inne: …………………….…;
11. Czy ciepła woda użytkowa pochodzi z tego samego źródła(pieca):  tak;  nie, proszę podać z
jakiego źródła jest uzyskiwana c.w.u. i ilość opału: ………………………………………………………………………………
12. Proszę podać rodzaj materiału i grubość ścian zewnętrznych: ………………….………………….
13. Czy budynek posiada ocieplone ściany:  tak;  nie;
14. Proszę podać materiał ocieplenia i grubość: ………………………….……..……….
15. Proszę podać materiał i grubość ocieplenia dachu/ostatniego stropu:…………………………………………..
16.
Rodzaj
zamontowanej
stolarki
okienno-drzwiowej
(drewniana,
pcv,
aluminiowa) ……………………………………. oraz przybliżony rok montażu …………………………………..
17. Czy dla budynku był wykonany audyt energetyczny/ świadectwo charakterystyki energetycznej:

 tak;  nie;

Jeżeli tak proszę podać rok wykonania dokumentu: ……………………………….

18. Czy w budynku wykorzystywana jest instalacja OZE:  tak;  nie;
Jeżeli tak, proszę podać jaka: …………………………………………………………

 tak;  nie;
20. Czy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej:  tak;  nie;
21. Jaki typ pieca Pana/Panią interesuje:  pellet (biomasa);  gazowy;  inny: …………………………………
19. Czy budynek jest podłączony do sieci gazowej:

Piece opalane węglem nie są przedmiotem projektu.
W związku z przewidywanym rozstrzygnięciem konkursu w październiku 2018 roku przez Mazowiecką
Jednostkę wdrażania Projektów Unijnych oraz z niezbędnymi terminami przeprowadzenia
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zgodnie z Pzp. najwcześniejszym terminem
realizacji inwestycje będzie rok 2019.
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od
uzyskania środków UE.
Oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.
922 ze zm.).

………………………...……………………..……………
(Data i czytelny podpis)

