ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE
Pola zaznaczone kolorem szarym i „ * " to pola obowiązkowe)
Gmina Źórawina przystępuje do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska skierowanego na działania
poprawiające jakość powietrza w naszej gminie i redukujące niską emisję.
Mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do:
1. Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła takie jak:
♣ kotły gazowe
♣ kotły na lekki olej opałowy
♣ piece zasilane prądem elektrycznym
♣ kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5klasy (wg PN-EN 3035:2012)
Dofinansowanie w przypadku domu jednorodzinnego wynieść może do 5000 zł, mieszkania do 3500 zł, natomiast członkowie
wspólnoty mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 2000 zł. Maksymalnie 25% wartości inwestycji. Ponadto 25%
stanowić będzie pożyczkę (oprocentowanie w wysokości 2,75% w skali roku)
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)
ogrzewanie centralne
Proszę wskazać obecnie wykorzystywane paliwo do ogrzewania
pomieszczeń (ogrzewanie c.o.)*
węgiel (miał)
ekogroszek
olej opałowy
gaz ciekły
biomasa (np. drewno, palet)
inne, jakie?

dom jednorodzinny
dom jednorodzinny - bliźniak
dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
mieszkanie w budynku wielorodzinnym
Proszę wskazać obecnie wykorzystywane paliwo do
ogrzewania ciepłej wody użytkowej (ogrzewanie c.w.u.)*
jak c.o. (wspólne z ogrzewaniem pomieszczeń)
węgiel (miał)
ekogroszek
olej opałowy
gaz ciekły
biomasa (np. drewno, palet)
inne, jakie?

Określenie potrzeb inwestycyjnych
Można wybrać więcej niż jedna odpowiedź
Proszę o wskazanie jaki zakres inwestycji interesuje Pana/Panią w ramach Programu ONE*
Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła
kocioł gazowy
kocioł na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami co
olej opałowy
najmniej jak dla kocioł 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012)
piec zasilany prądem elektrycznym

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

Podpis

