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Załącznik do wniosku - DANE BUDYNKU
Sposób złożenia wniosku

papierowo

elektronicznie

lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym

budynek jednorodzinny/
bliźniak

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę
posiadający ekoprojekt

kocioł olejowy

Numer wniosku
Adres nieruchomości
Miejscowość
Ulica i numer
Dane kontaktowe
Telefon
E-mail
Rodzaj budynku
PLANOWANY ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM
BUDYNKI JEDNORODZINNE
Wymiana źródła ciepła
Proszę wybrać jeden rodzaj inwestycji

ogrzewanie elektryczne, kocioł elektryczny
Termomodernizacja
Docieplenie ścian

TAK

NIE

Docieplenie dachu/stropodachu

TAK

NIE

Wymiana okien i/lub drzwi

TAK

NIE

Ilość wymienianych okien, w sztukach

sztuk

LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
Modernizacji źródła ciepła w lokalu
mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

X

TAK

Dane ogólne budynku
Powierzchnia użytkowa

m2

Rok budynku

Rok

Wysokość jednego piętra wraz
z grubością stropów

m

Długość ściany zewnętrznej północnej

m

Długość ściany zewnętrznej południowej

m

Długość ściany zewnętrznej zachodniej

m

Długość ściany zewnętrznej wschodniej

m

Wysokość zewnętrzna budynku

m

Liczba osób mieszkających w budynku

osoby

Rodzaj ogrzewania w budynku
Rodzaj źródła ciepła do ogrzewania
Proszę wybrać główne źródło

kocioł węglowy wyprod.
do 1980 r.
kocioł węglowy wyprod.
po 2000 r.
kocioł na biomasę wyprod.
do 2000 r.
kocioł na biomasę
- posiadający ekoprojekt

kocioł węglowy wyprod.
od 1981 – 2000 r.
kocioł węglowy –
posiadający ekoprojekt
kocioł na biomasę wyprod.
po 2000 r.

kocioł gazowy

inny, jaki?

Rodzaj źródła ciepła do ciepłej wody

kocioł dwufunkcyjny

Proszę wybrać główne źródło

akumulacyjny podgrzewacz
elektryczny
kocioł kondensacyjny
gazowy
podgrzewacz ciepłej wody
na paliwa stałe

piec kaflowy

przepływowy podgrzewacz
elektryczny
przepływowy podgrzewacz
gazowy
pompa ciepła
Inny, jaki?

PRZEGRODY BUDYNKU
Okna
Proszę określić szacunkową powierzchnię i liczbę okien w całym budynku?
elewacja północna
elewacja południowa
elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

powierzchnia

m2

m2

m2

m2

liczba

szt.

szt.

szt.

szt.

Czy okna w budynku były wymieniane?

TAK

NIE

Jeśli TAK, proszę podać rok wymiany:

rok

Jeśli TAK, proszę liczbę wymienionych okien:

sztuk

Drzwi
Proszę określić szacunkową powierzchnię i liczbę drzwi w całym budynku?
elewacja północna
elewacja południowa
elewacja zachodnia

elewacja wschodnia

powierzchnia

m

m

m

m2

liczba

szt.

szt.

szt.

szt.

2

Czy drzwi w budynku były wymieniane?

2

2

TAK

Jeśli TAK, proszę podać rok wymiany:

NIE
rok

Ściany zewnętrzne
Czy ściany w budynku były docieplane?

TAK

Jeśli TAK, proszę podać grubość docieplenia:

NIE
cm

Jeśli TAK, proszę rodzaj docieplenia:
Dach/stropodach
Czy dach/stropodach w budynku był
docieplany?
Jeśli TAK, proszę podać grubość docieplenia:

TAK

NIE
cm

Jeśli TAK, proszę rodzaj docieplenia:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych poprzez ich utrwalanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie do kontaktowania się w celach
związanych z obsługą naboru wniosków, także drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane przezATsys.pl Sp. z .o.o. S.K.
(40-030 Katowice, ul. Lompy 7/3, NIP: 243232469, REGON: 243232469). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna
a zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L119/1) (zwane „RODO”).
…………………………………………
podpis Wnioskodawcy

