URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH
06-330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1
Tel. (29) 751 65 40 tel./fax (29) 751 65 30
www.chorzele.pl e-mail: sekretariat@chorzele.pl
BIP: www.bip.chorzele.pl

ANKIETA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację
kotłowni" dla mieszkańców Gminy Chorzele
UWAGA:
• Deklaracja jest przeznaczona dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
•

Program nie obejmuje zabudowy użytkowanej sezonowo (domki letniskowe)

•

Program nie obejmuje zabudowy, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza

•

Program nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego
(wyłącznie wymiana starego pieca na nowy)

•

Program nie obejmuje wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy w tym
na ekogroszek.

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………..
Adres montażu pieca ………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………
Tel. komórkowy (1 lub kilka): ………………………………………………………………………
Tel. stacjonarny: .................................................................................................................................
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące budynku gdzie będzie wymieniany piec:
Tytuł prawny do nieruchomości: własność / współwłasność / inne - jakie?:
………………………………………………………………………………………………………..
Proszę wymienić wszystkich właścicieli / współwłaścicieli:
1 ..........................................................................................................................................................
2 .........................................................................................................................................................
3……………………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………
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Numer działki oraz obręb ewidencyjny (proszę dokładnie sprawdzić, aby podać właściwy numer)
Numer działki:

…………………………………………………………….

Obręb:
(Proszę wybrać: Aleksandrowo, Annowo,
Bagienice Wielkie, Binduga, Bogdany
Wielkie, Brzeski Kołaki, Budki, Bugzy
Płoskie, Czaplice Wielkie, Czarzaste Małe,
Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin,
Dzierzęga Nadbory, Gadomiec Chrzczany,
Gadomiec Miłocięta, Gadomiec Peronie,
Jedlinka, Krukowo, Krzynowłoga Wielka,

………………………………………………………….

Kwiatkowo K/K, Kwiatkowo K/Z, Lipowiec,
Liwki, Łaz, Mącice, Niskie Wielkie, Nowa
Wieś K/D, Nowa Wieś Zarębska, Opaleniec,
Opiłki Płoskie, Poścień, Pruskołęka,
Przysowy, Rapaty Sulimy, Raszujka, Rawki i
Wierzchowizna, Rembielin, Rycice,
Rzodkiewnica, Skuze, Stara Wieś, Ścięciel,
Wasiły Zygny, Wólka Zdziwójska, Zagaty,
Zaręby, Zdziwój Nowy, Chorzele)

Nr księgi wieczystej (proszę dokładnie
sprawdzić, aby podać aktualny numer):

……………………………………………………………

1. Typ budynku

□ Wolnostojący

□ Bliźniak

□ Całoroczny

□ Sezonowy

□ Tak

□ Nie

2. Czy w budynku prowadzona jest
działalność gospodarcza?
Rok budowy:

……………………………………………………………………………………………………………
4. Powierzchnia ogrzewana [m2]:
…………..................................................................................................................................................
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5. Ilość osób zamieszkałych:
…………………………………………………………………………………………………………..
6. Ocieplenie ścian

□ Tak

□ Nie

7. Ocieplenie dachu/stropodachu

□ Tak

□ Nie

8. Okna

□ Stare

□ Nowe

9. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa
□ Węgiel: …………. ton/rok

□ Drewno: ……….….. ton/rok

□ Sieć ciepłownicza: …… GJ/rok

□ Gaz: ………….m3/rok

□ Pelet: …………….. ton/rok

□ Inne (jakie?): …………...…………

□ Olej opałowy: ………. m3/rok

□Prąd………………. MWh/ rok

10. Rok produkcji kotła: …………………………………………………………………………
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)
11. Moc kotła [ kW] (tabliczka znamionowa)
………………………………………………………………………………………………………….
12. Ciepła woda
□ To samo źródło co ogrzewanie
□ Bojler elektryczny
□ Piecyk gazowy
□ Inne (jakie?)
13. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna

□ Tak

□ Nie

Jeśli zaznaczono „tak” wskaż typ:
□ Kolektory słoneczne
□ Wiatrak przydomowy
□ Ogniwa fotowoltaiczne
□ Pompa ciepła
□ Gruntowy wymiennik ciepła
14. Czy jesteś zainteresowany wymianą źródła ciepła?
□ Tak, gdy otrzymam dofinansowanie
□ Tak, nawet bez dofinansowania
□ Nie
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Jeśli zaznaczono „tak” wskaż typ:
□ Kocioł na biomasę
□ Kocioł gazowy
□ Kocioł olejowy
15. Zgadzam się na demontaż istniejącego pieca (warunek konieczny udziału w programie):
□ Tak, zgadzam się
□ Nie zgadzam się
16. Podaj dokładne parametry dot. kotła, który chcesz otrzymać:
Producent: ……………………………………………………………………………………….……
Nazwa (handlowa, wg. producenta):…………………………..……………………..………………
Model: ……………………………………….………………………
Moc nominalna [kW]: ……………………………………..…
Sprawność (w %): ………………………………………………
Proszę załączyć do ankiety specyfikację nowego pieca – jest to element konieczny
Czy do ankiety załączono dokładną specyfikację

□ Tak □ Nie

Cena ………………………………………….…………. zł
Proszę załączyć do ankiety ofertę od dostawcy lub wydruk ze strony internetowej - jest to element
konieczny.
Czy załączono wydrukowaną ofertę (lub wydruk ze strony internetowej)?
□ Tak □ Nie
Czy gdyby zaistniała taka potrzeba, wynikająca z

□ Tak, zgadzam się

konieczności stosowania Prawa Zamówień

□ Nie zgadzam się – chce tylko ten kocioł, który

Publicznych zgadzasz się na dostawę innego kotła

wskazałem/am

o takich samych lub zbliżonych parametrach jak

□ Zgadzam się, ale pod poniższymi warunkami

wcześniej wskazany?

(proszę poniżej opisać warunki, które muszą
zostać spełnione)

17. Jestem świadomy/a, że dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie
więcej niż 5 000,00 zł. Deklaruję pokrycie wymaganego wkładu własnego.
□ Tak □ Nie
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 9222 ze zm.) oświadczam, że:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,
a także podmioty z nim współpracujące do celów związanych z uruchomieniem oraz realizacją projektu
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni", w zakresie związanym ze
wszystkimi czynnościami, operacjami i pracami niezbędnymi do przygotowania, uruchomienia,
wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu;
• jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru
oraz możliwości wglądu do nich. Oświadczam ponadto, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie;
2. Oświadczam, że w przypadku kiedy budynek posiada drugie alternatywne źródło ciepła C.O. (za
wyjątkiem pieca (kotła) pracującego tylko w instalacji C.W.U. lub kominka opalanego drewnem)
zobowiązuję się do jego likwidacji;
3. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli Budynku, w którym
wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu,
przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele;
4. Oświadczam, iż dane zawarte w ankiecie są prawdziwe.
Ja, niżej podpisany/a jestem pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

…………………………………………..

….. ……………………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis właściciela / współwłaściciela)
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