ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE
Pola zaznaczone kolorem szarym i „ * " to pola obowiązkowe)
Gmina Miasto Oława przystępuje do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowanego
na działania poprawiające jakość powietrza i redukujące niską emisję.
Charakterystyka budynku
Proszę o przekazanie dokładnych informacji na temat charakterystyki budynku zgłaszanego do Programu ONE.
Rok budowy*

Rodzaj budynku*

Sposób ogrzewania budynku*
indywidualne źródła ogrzewania w pomieszczeniach
(np. piece w pokojach)
Proszę o podanie łącznej ilości piecy/ źródeł ciepła:

dom jednorodzinny
dom jednorodzinny - bliźniak
dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej

ogrzewanie centralne

budynek wielorodzinny (inwestycja możliwa tylko w
całym budynku jednorodzinnym)

Proszę wskazać obecnie wykorzystywane paliwo do ogrzewania
pomieszczeń (ogrzewanie c.o.)*
węgiel (miał, ekogroszek itp.)
biomasa (np. drewno, palet)
inne, jakie?

Proszę wskazać obecnie wykorzystywane paliwo do
ogrzewania ciepłej wody użytkowej (ogrzewanie c.w.u.)*
jak c.o. (wspólne z ogrzewaniem pomieszczeń)
węgiel (miał, ekogroszek itp.)
biomasa (np. drewno, palet)
inne, jakie?

Masa zużywanego paliwa na rok:
węgiel (miał, ekogroszek itp.)

tony

biomasa (np. drewno, palet)

m

3

Określenie potrzeb inwestycyjnych
Można wybrać więcej niż jedna odpowiedź
Proszę o wskazanie jaki zakres inwestycji interesuje Pana/Panią w ramach Programu ONE* (JEDNA ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA)
Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła
Kocioł gazowy
Kocioł węglowy
Piec olejowy
Kocioł na biomasę
Piec elektryczny
Pompa ciepła
Czy w ramach inwestycji planowane jest połączenie wymiany źródła ciepła z inwestycją z zakresu odnawialnych źródeł energii?
TAK
NIE
Jeżeli TAK, proszę o wskazanie zakresu:
Panele fotowoltaiczne (koszt inwestycji – ok. 20 tys. zł)
Elektrownia wiatrowa (koszt inwestycji – około 20-25 tys. zł)
Kolektory słoneczne (koszt inwestycji – ok. 8 tys. zł)

Informacja o inwestycji
Czy inwestycja została zrealizowana?*

TAK/NIE

Czy posiada Pan/Pani dokumentację dotyczącą starego źródła ciepła (zdjęcia)?

TAK/NIE

Czy posiada Pan/Pani dokumentację dotyczącą likwidacji starego źródła ciepła (protokół złomowania)?

TAK/NIE

Lokalizacja nieruchomości
Miejscowość*

Ulica*

Kod pocztowy*

Numer domu*

Numer mieszkania

Dane osobowe i oświadczenia
Dane osobowe oraz zgoda na oświadczenia jest wymagana w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w Programie ONE i możliwości
dalszego kontaktu.
Imię i nazwisko*

Telefon/E-mail*

Uwagi:

OŚWIADCZENIA*
1. 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 Miasto Oława.
2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji Programu ONE dla Gminy Miasto Oława.
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i
ich poprawiania.

Podpis

