
Załącznik do  zarządzenia Burmistrza Jelcza-Laskowic 

Nr BN.0050.727.2017 

ANKIETA 

dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany 

tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz 

zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest 

wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców 

wśród mieszkańców gminy. Program realizowany będzie w momencie pozyskania zewnętrznych 

środków dofinansowania  dla  Gminy  Jelcz-Laskowice. 

1.Rodzaj budynku (podać rok budowy): 

a. dom jednorodzinny:............................................................................................................................  

b. budynek wielorodzinny:...................................................................................................................... 

2.Lokalizacja: 

Gmina:...................................................................................................................................................... 

Ulica:........................................................................................................................................................ 

Nr posesji:............................................................................................................................................... 

3.Powierzchnia użytkowa:..................................................................................................................... 

4.Rodzaj ogrzewania (obecne):............................................................................................................. 

5.Czy przeprowadzono  termomodernizację budynku: 

Dach                     Tak                                         Nie 

Ściany                   Tak                                         Nie 

Strop                     Tak                                         Nie 

Okna                     Tak                                         Nie 

Drzwi                     Tak                                         Nie 

6. Czy budynek posiada audyt energetyczny? Jeżeli tak to proszę podać datę wykonania audytu 

TAK......................................................................................................................................................... 

NIE......................................................................................................................................................... 

7.  Czy do budynku jest pociągnięta sieć ciepłownicza? 

                     Tak                                         Nie 

8.Czy wykorzystywana jest energia odnawialna? 

                     Tak                                         Nie 

Jeśli tak, to jaka? 

...................................................................................................................................................... 

 



9. Na jaki rodzaj ogrzewania  zamierzanie Państwo zmienić dotychczasowe: 

    piec gazowy       , energia elektryczna          , biomasa-5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012       , 

    podłączenie do sieci ciepłowniczej           , kocioł węglowy -5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012           , 

    inne: 

   ............................................................................................................................................. 

10. Informacja  o inwestycji 

Czy inwestycja została zrealizowana ?                                                                                                   Tak / Nie 

 

Czy posiada Pan./Pani dokumentacje starego źródła ciepła? ( zdjęcia)                                          Tak / Nie 

 

Czy posiada Pan/ Pani dokumentacje dot.  likwidacji starego źródła ciepła ( protokół złomowania) ?      

                                                                                                                                                                      Tak/ Nie 

 

Planowany termin realizacji inwestycji :                                                                             ……………………………. 

 

Orientacyjny koszt wymiany ( zakup pieca + koszty wymiany):                                      ….……………………….. 

 

11. Lokalizacja nieruchomości 

Miejscowość  ……………………………………………………………..........................   ulica ……………..……………………,  

kod pocztowy : ………………………     nr domu  ……………………………….…, nr mieszkania …………………………… 

 

12. Dane osobowe i oświadczenia 

Dane osobowe i zgoda na oświadczenia jest  wymagana w celu potwierdzenia uczestnictwa   

w Programie ONE i możliwości dalszego kontaktu. 

Imię i nazwisko : ……………………………………………… , telefon/ e’mail:……………………………………………… 

 

Adres do korespondencji : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                                                                                                                                                  (  miejscowość, kod pocztowy, ulica , numer domu ) 

 

13. Deklaruje chęć przystąpienia do programu: 

  „Wymiana pieców” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

  Działanie 3.4.2. B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii  RPO WD 2014-2020 

INFORMACJE O FORMACH WSPARCIA MIESZKAŃCÓW NA WYMIANĘ PIECA WĘGLOWEGO 

Obecnie są dwa programy, z których będzie można skorzystać. 

 Pierwszy program to „WYMIANA PIECÓW” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) - szczegółowe informacje na stronie : 

http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/wymiana-piecow/w_329,informacje 

 

Drugim programem jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020(RPO WD na lata 2014-2020), Działanie 3.4.2. B Wymiana kotłów oraz inwestycje w 

odnawialne źródła energii -  zakres konkursu może ulec zmianie w związku z procesem negocjacji 

zmian RPO z KE - szczegółowe informacje na stronie http://rpo.dolnyslask.pl 

 

 

   

   

http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/wymiana-piecow/w_329,informacje
http://rpo.dolnyslask.pl/


UWAGA! 

Obecnie nie ma jeszcze jego szczegółów dot. drugiego programu tzn. nie ma regulaminu oraz 

dokładnych kryteriów oceny wniosków, W związku z procesem negocjacji zmian RPO z KE warunki 

udziału w konkursie mogą ulec zmianie.   

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016, poz. 922 ) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z programem 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jelcz-Laskowice 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz,  że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Jelcza-Laskowic z 
siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 24 

 

 
……………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 

 

 


