Działanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Gmina Budzów
kontakt: budzow@atsys.pl

LOKALIZACJA BUDYNKU I DANE KONTAKTOWE
Miejscowość
Ulica i numer
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail (opcjonalnie)
DANE OGÓLNE O BUDYNKU
Rok budowy:

rok

Powierzchnia użytkowa budynku

m2

Ilość pięter budynku (nadziemnych, razem z
parterem)

sztuk

Wysokość 1 piętra

m

Szerokość zewnętrzna budynku

m

Wysokość zewnętrzna budynku

m

Długość ścian budynku
Północna

Południowa
m

Wschodnia
m

Zachodnia
m

Powierzchnia wszystkich łazienek i osobnych
pomieszczeń z WC w budynku

m
m

Czy w budynku jest łączny system przygotowania ciepłej wody użytkowej i grzewczy
TAK

NIE

PIWNICA
Czy w budynku jest piwnica?
TAK

NIE

Wysokość ścian piwnicy:

m

Powierzchnia piwnicy:

m2

Wysokość ścian piwnicy zagłębionych w gruncie
(stykające się z gruntem)

m

Długość ścian piwnicy
Północna

Południowa
m

Wschodnia
m

Liczba osób mieszkających w budynku:

Zachodnia
m

m
osoby

STROPY
Czy w budynku jest poddasze użytkowe?
TAK

NIE

Szerokość stropu pod nieogrzewanym poddaszem
użytkowym / poddaszem

m

Długość stropu pod nieogrzewanym poddaszem
użytkowym / poddaszem

m

GARAŻ
Czy budynek mieszkalny jest połączony ścianą z pomieszczeniem gospodarczym bądź garażem?
TAK

NIE

Szerokość ściany wewnętrznej pomiędzy
budynkiem, a garażem (pomieszczeniem gosp.):

m

Wysokość ściany wewnętrznej pomiędzy
budynkiem, a garażem (pomieszczeniem gosp.):

m
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Szkic budynku
Proszę naszkicować schematycznie rzut budynku zorientowanego w kierunku północnym ku górze kartki. Proszę również o zaznaczenie
łazienek w mieszkaniu, a także szacunkowej powierzchni każdego z pomieszczeń.

Przykład:

UWAGA: JEŚLI W BUDYNKU PRZEPROWADZONO AUDYT ENERGETYCZNY TO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE KARTY AUDYTU.
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SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU
Proszę określić roczne zużycie wykorzystywanych nośników energii do celów ogrzewania budynku za lata 2014, 2015 i 2016. Proszę nie
wpisywać w tym miejscu zużycia energii elektrycznej jeśli nie jest wykorzystywana do ogrzewania budynku.

Rodzaj
paliwa
2016

Olej opałowy

Gaz ziemny

Węgiel kamienny

Biomasa

(w tym: miał, ekogroszek)

(np. drewno, zrębki, pellet)

litry

m3

tony

tony

2015

litry

m3

tony

tony

2014

litry

m3

tony

tony

Rodzaj
paliwa
2016

MWh

Energia
elektryczna
MWh

System
ciepłowniczy
GJ

2015

MWh

MWh

GJ

litry

2014

MWh

MWh

GJ

litry

Pompa ciepła

Inne, jakie?

Gaz płynny

……………………….

litry

Rodzaj źródła ciepła.
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

kocioł węglowy wyprodukowany
do 1980 r.

kocioł węglowy z lat
1980-2000

kocioł węglowy wyprodukowany
po 2000 r.

kocioł na biomasę (drewno, zrębki,
pellet) wyprod. przed 2000 r

kocioł na biomasę
wyprodukowany po 2000 r.

podgrzewacz elektryczny

piec kaflowy

kocioł gazowy

piec olejowy pomieszczeniowy

kocioł gazowy kondensacyjny

pompa ciepła

system ciepłowniczy

Ogrzewanie piecowe lub kominkowe

Inne, jakie?

Usytuowanie kotła/pieca.
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

w pokoju

w ogrzewanym pomieszczeniu

w nieogrzewanym pomieszczeniu

Rodzaj instalacji centralnego ogrzewania.
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

instalacja zaizolowana

instalacja nieizolowana

Rodzaj ogrzewania w budynku.
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

ogrzewanie podłogowe

elektryczne grzejniki
bezpośrednie

nowe grzejniki z zaworami (członowe
lub płytowe)

nowe grzejniki bez
zaworów

stare grzejniki (np. żeberkowe)

Inne ……………………………………

Zasobnik buforowy.
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

zamontowany zasobnik buforowy

brak zasobnika buforowego

Usytuowanie zasobnika buforowego.
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

w pomieszczeniu ogrzewanym

w pomieszczeniu nieogrzewanym
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SYSTEM OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU
Proszę określić roczne zużycie wykorzystywanych nośników energii do przygotowania ciepłej wody za lata 2014, 2015 i 2016. Proszę nie
wpisywać w tym miejscu zużycia energii elektrycznej jeśli nie jest wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody.

Rodzaj
paliwa
2016

Olej opałowy

Węgiel kamienny

Gaz ziemny

Biomasa

(w tym: miał, ekogroszek)

(np. drewno, zrębki, pellet)

litry

m3

tony

tony

2015

litry

m3

tony

tony

2014

litry

m3

tony

tony

Rodzaj
paliwa
2016

MWh

Energia
elektryczna
MWh

System
ciepłowniczy
GJ

2015

MWh

MWh

GJ

litry

2014

MWh

MWh

GJ

litry

Pompa ciepła

Inne, jakie?

Gaz płynny

………………………..

litry

Rodzaj źródła do ogrzewania wody.
Proszę zaznaczyć właściwy

przepływowy podgrzewacz
elektryczny

kocioł dwufunkcyjny
(ogrzewanie i woda)

kocioł tylko do ciepłej wody użytkowej

kocioł kondensacyjny

pompa ciepła

ciepłą woda z sieci ciepłowniczej

Inne, jakie?
Rodzaj instalacji
Proszę zaznaczyć właściwy

centralne przygotowanie dla całego budynku

miejscowe przygotowanie przy punkcie poboru
Czy w budynku zamontowany jest zasobnik buforowy
Proszę zaznaczyć właściwy

NIE

TAK, wyprodukowany przed
1980

TAK, wyprodukowany 1981-1995

TAK, wyprodukowany 19952000

TAK wyprodukowany 20012005

TAK, wyprodukowany po 2005 r.

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Proszę określić roczne zużycie energii elektrycznej wraz z podaniem ceny, taryfy i zamówionej mocy (dane z rozliczenia lub faktur)

2016

Zużycie energii
elektrycznej
kWh

2015
2014

Rok

Taryfa

Zamówiona moc

Cena
zł/kWh

kW

kWh

zł/kWh

kW

kWh

zł/kWh

kW

Czy w obiekcie występuje okres podwyższonego zużycia energii?
Proszę zaznaczyć właściwy

Nie

Tak, proszę o określenie kiedy:

Czy w budynku jest wentylacja mechaniczna lub rekuperacja.
TAK
NIE
Jeśli TAK, proszę określić jej sprawność.

%

INSTALACJE OZE
Czy w budynku są instalacje OZE?
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat

NIE

TAK

Jeśli TAK, proszę o scharakteryzowanie instalacji?
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat oraz określić podstawowe parametry

instalacja
fotowoltaiczna
Występuje w budynku
Powierzchnia instalacji w m2
Moc instalacji w kW

instalacja
solarna

pompa
ciepła

Mikrowiatrak
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PRZEGRODY BUDYNKU
PROSZĘ O SCHARAKTERYZOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD W BUDYNKU ZGODNIE Z TABELĄ

……………
……

c

inne, jakie?

c

Żelbet

c

Ocieplenie
styropianem

c

Drewno

c

Kamień

c

Pustak

c

Gazobeton

c

Cegła
ceramiczna

c

Cegła
kratówka

Materiał z jakiego wykonana
jest ściana zewnętrzna

Cegła pełna

Ściana zewnętrzna

TAK

c
Ocieplenie
styropianem

c

c
Gazobeton

Materiał z jakiego wykonana
jest podłoga

Drewno

Beton

Podsypka
z gruntu/
piasku

c

Grubość materiału w cm
Podłoga w piwnicy/ na gruncie
c

inne, jakie?
…………………………
…………………………

TAK
Grubość materiału w cm

Ocieplenie
wełną
mineralną
Ocieplenie
styropiane
m
inne,
jakie?
…………
………

Pustak

c

Płyta
żelbetowa

Pustak

Pustak

c

Drewno

Cegła
ceramiczn
a

Cegła
kratówka

Cegła
pełna

Beton

Materiał z jakiego wykonany
jest stropodach / dach lub
strop nad ostatnią
kondygnacją

Gruzobeto
n

Stropodach / dach i strop nad ostatni kondygnacją
c

TAK

c

inne, jakie?

………………
…

c

inne, jakie?

……………
……

c

Żelbet

c

Żelbet

c

Ocieplenie
styropianem

c

Ocieplenie
styropianem

c

Drewno

c

Drewno

c

Kamień

c

Kamień

Gazobeton

Cegła
ceramiczna

Cegła pełna

Cegła kratówka

Garaż/pomieszczenie gospodarcze (jeżeli dotyczy)
Materiał z jakiego wykonana
jest ściana wewnętrzna
między warstwą ogrzewaną,
c
c
c
a nieogrzewaną np.
pomiędzy budynkiem a
garażem

Gazobeton

Grubość materiału w cm

TAK

c

Cegła
ceramiczna

c

Cegła
kratówka

Materiał z jakiego wykonana
jest ściana piwnic
stykających się z gruntem

Cegła pełna

Grubość materiału w cm
Piwnica (jeżeli dotyczy)

c

TAK
Grubość materiału w cm

TAK
Grubość materiału w cm

Ocieplenie
wełną
mineralną
Ocieplenie
styropiane
m
inne,
jakie?
…………
………

Płyta
żelbetowa

Drewno

Pustak

Cegła
ceramiczn
a

Cegła
kratówka

Cegła
pełna

Gruzobeto
n

Materiał z jakiego wykonany
jest strop nad piwnicą

Beton

Stropodach / dach i strop nad ostatni kondygnacją
c
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Okna
Rodzaj okien
Proszę określić szacunkową powierzchnię w całym budynku dla każdego występującego rodzaju w m 2?
Na elewacji północnej

Na elewacji południowej

m2

Na elewacji wschodniej

m2

Na elewacji zachodniej

m2

m2

Okna zamontowane/
wymienione przed 1945 r.

Okna zamontowane/
wymienione 1946 - 1966 r.

Okna zamontowane/
wymienione 1967 - 1985 r.

Okna zamontowane/
wymienione 1986 – 1992 r.

Okna zamontowane/
wymienione 1993 - 2002 r.

Okna zamontowane/
wymienione 2003 - 2005 r.

Okna zamontowane/
wymienione 2006 - 2011 r.

Okna zamontowane/
wymienione po 2011 r.

Drzwi zewnętrzne
Rodzaj drzwi
Proszę określić szacunkową powierzchnię w całym budynku dla każdego występującego rodzaju w m 2?
Na elewacji północnej

Na elewacji południowej

m2

Na elewacji wschodniej

m2

Na elewacji zachodniej

m2

Drzwi zamontowane/
wymienione przed 1945 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione 1946 - 1966 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione 1967 - 1985 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione 1986 – 1992 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione 1993 - 2002 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione 2003 - 2005 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione 2006 - 2011 r.

Drzwi zamontowane/
wymienione po 2011 r.

m2

Rodzaj instalacji elektrycznej w budynku
Instalacja trójfazowa

Instalacja jednofazowa

UWAGI /
PLANOWANE INWESTYCJE
(PROSZĘ O OKREŚLENIE JAKIMI INWESTYCJAMI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W OBIEKCIE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez ich utrwalanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie do
kontaktowania się w celach związanych z realizacją usługi związanej z opracowaniem charakterystyki energetycznej budynku,
także drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane przezATsys.pl Sp. z .o.o. S.K. (40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, NIP:
243232469, REGON: 243232469) oraz Gminę Budzów. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna a zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis

