
Ograniczenie niskiej emisji kominowej –  

wymiana pieców  w budynkach jednorodzinnych/ wielorodzinnych na terenie GMINY PRZEMKÓW 

W związku planami pozyskania dofinansowania zewnętrznego w postaci dotacji ze środków UNIJNYCH (do 85% 

wartości inwestycji, maks.35 000 zł) Burmistrz Przemkowa zaprasza do wypełnienia A N K I E TY sondażowej 

przez osoby zainteresowane wymianą pieców, montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.   

Wypełnioną ankietę należy dostarczyd w wersji papierowej do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w 

Przemkowie do dnia 20.02.2019 r. 

Dział I  
Dane osoby do kontaktu 

Nazwisko i imię………………………………………..………………………………………………………………………………............. 

Telefon …………………………………. Adres e-mail ………….…………………………………………………………………..……... 

Zamieszkała/y w miejscowości…….………………………………………..… kod pocztowy………………..………………….  

ulica ……………………………………………………………………………….….……… nr domu ……..…………………..…………….. 

Oświadczam że jestem (tytuł prawny do nieruchomości) 

 właścicielem 

 współwłaścicielem (proszę wymienid łączną ilośd współwłaścicieli) .……………..………………….………….. 

 użytkownikiem wieczystym (na etapie potwierdzania przekształcenia w prawo własności)   

Inny tytuł do władania nieruchomością ………………..…………………………………………………………………………….. 

Adres inwestycji: 

a. miejscowośd ………………………………………………………….………. Kod pocztowy …………………….………… 

b. ulica ………………………………………………………………………… nr domu ……………..…………………….….…….. 

c. numer działki ……………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

Informacje o budynku w którym planowana jest inwestycja: 

1. Typ budynku:  wolnostojacy,  zabudowa szeregowa,  zabudowa bliźniacza, wielorodzinny 

2. Ilośd zamieszkałych osób …………..…….     Rok ukooczenia budowy …………………………………………… 

3. Powierzchnia całkowita budynku/ mieszkania w m2 wynosi …………..………………………….…………… 

4. Powierzchnia użytkowa ogrzewana w m2 wynosi ……..……………………..………………….…………………. 

5. Liczba kondygnacji z piwnicą ……………………………………………………..………………..……………………...…… 

6. Budynek podpiwniczony TAK  NIE,   jeśli TAK to w jakiej części  ……………….………..……....…% 

7. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji   ……………..……………....……. szt. 

8. Czy budynek posiada ocieplone ściany zewnętrzne: 

 TAK, grubośd warstwy wynosi: …………. cm, materiał ( wełna,   styropian,  inne (jakie) 

…………………………………………………………………………………………                          

NIE 

9. Z czego są wykonane ściany zewnętrzne budynku (opis) 

 ……………………………………………................................................................................................ 

10. Czy budynek posiada ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji/stropodachu? 

TAK, materiał ocieplenia ……………………………. grubośd ………………cm,  

NIE 

11. W przypadku braku ocieplenia, czy planują Paostwo termomodernizację budynku:  

 tak, nie  

12. Rodzaj zamontowanej stolarki okienno-drzwiowej opis (drewniana, pcv, aluminiowa, inna) ……… 

………………………………………………………………………….przybliżona data montażu …………………….…………… r. 

      Powierzchnia okien………………………… m2 , drzwi zewnętrznych …………………….m2 

13. Czy dla przedmiotowego budynku był wykonany audyt energetyczny?     

       tak     nie     Jeżeli tak proszę podad rok wykonania audytu ……………… r. 

14. Czy w budynku jest instalacja c.o.: TAK  NIE, jeśli nie to jakie inne …………………, czy dodatkowo jest: 

(podkreślid) kominek, piec kaflowy, inne (jakie) ………………………….. 



15. Rodzaj używanego w ciągu roku paliwa oraz zużywana ilośd (ogrzewanie budynku) węgiel …….... ton, miał 

…….…… ton, gaz ……..….. m3, olej opałowy …..………. m3, drewno……..…. m3, prąd ……………….kWh/rok, inne 

(jakie) ……………………………………………………………………………………………………  

16. Rok produkcji kotła/kotłów (tabliczka znamionowa, jeśli nieznany proszę wpisad datę montażu) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Moc kotła/kotłów (kW) …………………………..………………………………………………….………………………………… 

18. Proszę określid, z jakiego źródła otrzymują Paostwo ciepłą wodę użytkową i ilośd użytego w tym celu 

paliwa (ogrzewanie ciepłej wody):  

 to samo źródło co ogrzewanie ………..m3/rok, ton/rok,  bojler elektryczny ……...……kWh/rok,  

 piecyk gazowy ………m3/rok,  inne (jakie)…………….. 

19. Czy w budynku wykorzystywana jest energia odnawialna?      tak   nie 

20. Jeśli tak, proszę o wskazanie typu: ?       ogniwa fotowoltaiczne     kolektory słoneczne             pompa 

ciepła       gruntowy wymiennik ciepła        wiatrak przydomowy 

W przypadku budynków nieogrzewanych gazem: 

21. Czy budynek przyłączony jest do sieci gazowej:         tak   nie 

22. Czy jest możliwośd przyłączenia do sieci gazowej:     tak   nie 

Dział II. 
Wyrażam zainteresowanie otrzymaniem  dotacji na: 

A)  Zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne*  

A) W zakresie rodzaju planowanego do zainstalowania kotła/źródła ciepła:  

1. Jaki typ nowego źródła ogrzewania proekologicznego Pana/Panią interesuje:   kocioł gazowy,  na 

biomasę,   pompa ciepła,   ogrzewanie elektryczne (powiązane z punktem B);  

2. Moc planowanego do zainstalowania kotła (proszę oszacowad) ………………………….……………..kW. 

3. Czy w ramach wymiany pieca konieczna jest również wymiana instalacji grzewczej:      tak   nie 

4. Czy deklaruje Pani/ Pan wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej, wraz  

z uzyskaniem wymaganych prawem budowlanym pozwoleo/ zgłoszeo do właściwych organów na koszt 

własny? tak   nie 

B) W zakresie odnawialnego źródła energii: 

 panele fotowoltaiczne,  kolektory słoneczne  pompa ciepła  gruntowy wymiennik cipeła, 

 inny (jaki) ……………………… 

Proszę podkreślid preferowany rok realizacji inwestycji   2020     2021. 

C) W zakresie instalacji ciepłej wody: 

Czy instalacja ciepłej wody wymaga wymiany? tak   nie 

Jeśli tak, czy zainteresowani są Paostwo montażem  kotła na biomasę,   kotła gazowego,               pompy 

ciepła,  instalacji fotowoltaicznej,  ogrzewanie elektryczne,  inne odnawialne źródła energii  

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Przemkowie: https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-dla-
klientow-urzedu-miejskiego-w-przemkowie.html. Zostałem poinformowany/a, że Administratorem moich danych jest 
Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków oraz że dane 
przetwarzane będą w celu realizacji przedsięwzięcia zw. z likwidacją niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych/ 
wielorodzinnych i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  
Zobowiązuję się do udostępnienia budynku w celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie przez pracowników Urzędu  
Miejskiego w Przemkowie lub osób upoważnionych przez ten Urząd. 
data .........................................................                                               podpis................................................................. 

* NIE  jest możliwa wymiana następujących źródeł ciepła: a) dotychczas używanych kotłów gazowych 
 i olejowych na inne źródła ciepła, b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogroszek, niezależnie 
od ich klasy; złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji;   
w przypadku przyjęcia do realizacji- zabezpieczają Paostwo środki na inwestycję i niezbędną dokumentację, wymiana źródeł 
ciepła zmierza do poprawy środowiska na terenie miasta.  

https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-dla-klientow-urzedu-miejskiego-w-przemkowie.html
https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-dla-klientow-urzedu-miejskiego-w-przemkowie.html

