
PROGRAM    OGRANICZENIA   NISKIEJ    EMISJI    dla Gminy Pietrowice Wielkie 

ANKIETA dotyczy  budynków jednorodzinnych 

 

Dane obiektu   -   STAN    ISTNIEJĄCY 

Budynek 
 wolnostojący            

 bliźniak            

 szeregowiec           

Rok budowy  .................r. 
pow. ogrzewana   ...................... m

2     

 
kubatura ogrzewana     ................. m

3        

Ilość osób użytkujących  

 

obiekt:............................ 

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 

Przygotowanie ciepłej wody:     kocioł           piecyk gazowy          bojler elektryczny          inne (jakie) …….…. 
 

PLANOWANY ZAKRES MODERNIZACJI 

W ramach Programu chcę wymienić kocioł c.o. 
 

TAK                                NIE          
*dofinansowanie można będzie uzyskać na kocioł węglowy pod warunkiem, że będzie on posiadać tylko jedno palenisko, automatyczne podawanie 

paliwa i będzie on spełniał wymogi dla 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012  **dofinansowanie można będzie uzyskać na 

kocioł na biomasę pod warunkiem, że będzie on posiadać tylko jedno palenisko, automatyczne podawanie paliwa i będzie on spełniał wymogi dla 4 

lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 

Paliwo stosowane po modernizacji (w przypadku wymiany źródła ciepła):  

węgiel (miał)                             gaz                                                        pompa ciepła                                

olej opałowy                              biomasa (m.in. drewno, pelety)                 inne ...........................            

Ponadto planuję wykorzystanie                     kolektorów słonecznych     

odnawialnych źródeł energii:                         ogniwa fotowoltaiczne (do produkcji energii elektrycznej) 

Inne planowane prace: 

   ocieplenie ścian                                ocieplenie stropodachu/dachu           ocieplenie stropu nad piwnicą   

   modernizacja instalacji c.o.            modernizacja instalacji c.w.u.           wymiana okien 

   wymiana grzejników                      inne (wymień jakie)……………….. 

Przygotowanie ciepłej wody po modernizacji :     kocioł     piecyk gazowy     bojler elektryczny    inne (jakie) …….…. 

Planowany termin przeprowadzenia modernizacji:      2017-2018     2018-2020     2021-2022    później 
 

Ja niżej podpisany, 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 Gminę Świerklaniec 

2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec 3. 

Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich 

danych i ich poprawiania.  

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ PROSIMY ZŁOŻYĆ DO  19  MAJA    2017  !!! 

 
Instrukcje:     c.o. – centralne ogrzewanie,   c.w.u. – ciepła woda użytkowa, na bieżące potrzeby. W przypadku odpowiedzi 

„inne” proszę o uzupełnienie o informację jakie materiały/konstrukcja. Dla istniejącego ocieplenie proszę wpisać  materiał i 

grubość. 

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………. 

miejscowość ………………...…….     ul.…………………….…    nr domu ……..…    kod poczt.…….…….…… 

tel. ………………………           tel. komórkowy  …………………………. e-mail ………………….…………… 

data ............................................................                               podpis ...................... .............................................  



 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji  

w Gminie Pietrowice Wielkie 

 

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach 

mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne, 

o wysokiej sprawności i ekologiczne.  

W ramach Programu korzystne jest również stosowanie odnawialnych źródeł energii 

(pompy ciepła itp.). 

Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), przyczyni się znacznie  

do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność i polepszy wizerunek Gminy. 

Gmina mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany 

termomodernizacyjne będzie się starać o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych 

na zakres prac modernizacyjnych z zakresu gospodarki cieplnej. Udział środków i zakres 

modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców, możliwości finansowych Gminy oraz 

pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. 

Przewiduje się, że mieszkańcy mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości 

do 40% kosztów wykonania modernizacji. 

Wypełnienie ankiet jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji 

niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania. Realizacja Programu oraz zakres 

możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie 

od otrzymania dofinansowania.  

Dodatkowe informacje także na stronie www.pietrowicewielkie.pl. 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w UG w Pietrowice Wielkie  

Do 19  MAJA    2017   !!! 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

______________________________________________________ 

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z: 

 Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie – pokój nr 3           tel.  324198075 wew. 150, 123 

http://www.pietrowicewielkie.pl/

