Ankieta dotycząca wymiany źródeł ciepła
Niniejsza ankieta przeznaczona jest dla osób planujących przeprowadzenie wymiany tradycyjnego, nie-ekologicznego źródła
ogrzewania opartego na paliwie stałym, na ekologiczne źródło ogrzewania w tym: montaż wymiennika geotermalnego, kotła gazowego,
pompy ciepła oraz dla budynków zlokalizowanych poza zasięgiem technicznych możliwości przyłączenia do ogrzewania sieciowego
i gazowego – montaż nowoczesnych kotłów V klasy na paliwo stałe. W powyższym zakresie Gmina Miasto Zakopane planuje w 2017 r.
wdrożyć nową formę wsparcia finansowego dla mieszkańców (szczegóły – patrz opis załączony do ankiety p.t. „INFORMACJE O
DOTACJACH NA WYMIANĘ PIECA WĘGLOWEGO”
Uwaga ! ankieta stanowi jedynie wstępną deklarację chęci przystąpienia do programu i uzyskania dotacji.
Wypełniając poniższą ankietę odpowiedzi na postawione pytania należy wpisywać wyłącznie w pustych polach. W przypadku pytań
wymagających wskazania właściwej/(ych) odpowiedzi – odpowiednie kratki należy oznaczyć krzyżykiem.
(*) Niepotrzebne skreślić

Część A

(podstawowe informacje)

Imię i nazwisko właściciela / współwłaściciela (*) budynku
Adres zamieszkania
telefon

e-mail
Tak

1. Czy jesteś zainteresowany/(na) wymianą źródła ogrzewania ?

Nie

2. Adres budynku, którego dotyczy planowana wymiana źródła ogrzewania

3. Rodzaj budynku
4. Typ budynku

Jednorodzinny
Wolnostojący

5. Rok budowy

Wielorodzinny

Mieszkalno/usługowy ……..[usługi%]

Zabudowa szeregowa/bliźniacza

Usługowy

Lokal niezależny

6. Rok przebudowy/rozbudowy

7. Powierzchnia zabudowy [m2]

8. Powierzchnia ogrzewana [m2]

9. Liczba kondygnacji
10. Liczba stałych mieszkańców

11. Liczba osób zamieszkujących czasowo

12. Liczba miejsc noclegowych (dotyczy prowadzących wynajem pokoi)
13. Obecnie używane paliwo
Drewno

Węgiel

Ekogroszek

Koks

Miał

Inne (jakie?) ……………………………………………………..

14. Ilość zużywanego paliwa

ton/rok

(lub)

m3/rok

15. Rok produkcji posiadanego kotła/pieca (informacja na tabliczce znamionowej, ewentualnie data montażu)
16. Moc posiadanego kotła/pieca [kW] (informacja na tabliczce znamionowej)
17. Źródło ogrzewania wody użytkowej

To samo źródło co ogrzewanie budynku

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………

Bojler elektryczny

18. Czy w budynku wykorzystywana jest energia odnawialna
Tak (wskaż jaka) …………………………………………………….……….………………….……..………,

Tak – geotermalnej

19. Czy budynek posiada przyłącze do sieci grzewczej:

Nie

Tak - gazowej,

Nie posiada przyłącza do sieci grzewczej
20. Preferowane nowe źródło ogrzewania budynku:
Wymiennik geotermalny (węzeł ciepłowniczy)
Kocioł V klasy na węgiel

Kocioł gazowy

Kocioł V klasy na biomasę

Pompa ciepła do ogrzewania budynku

21. Planowany termin wymiany źródła ogrzewania budynku:
2017 r.

Część B

2018 r.

2019 r.

po 2019 r.

Przy wypełnianiu pomocna może być dokumentacja techniczna budynku.
W przypadku trudności w samodzielnym wypełnieniu istnieje możliwość skorzystania z pomocy ankietera, Eko-doradcy
lub pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane - ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, pok.
213, tel. 182020413

Tak

22. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

Nie

Częściowo ………...[%]

23. Materiał, z którego wykonane są ściany zewnętrzne i grubość ścian ……………………………………………..….………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………, ……………………… [cm]
Tak

24. Ocieplenie stropu / stropodachu

Nie

Częściowo ………...[%]

25. Materiał, z którego wykonany jest strop / stropodach oraz rodzaj i grubość ocieplenia

26. Stolarka okienna (Krótka charakterystyka np. okna nowe, data wymiany, przeznaczone do wymiany, ich rodzaj, budowa,
izolacyjność, ilość szyb itp.)

27. Czy budynek posiada techniczną możliwość przyłączenia do sieci
Tak - geotermalnej,
28. Wymiary budynku

Tak - gazowej,

Nie - brak technicznej możliwości

Szerokość ………….…… m,

Wysokość …….……….. m ,

Nie wiem
Długość ………….……. m

29. Czy dla budynku posiadana jest dokumentacja techniczna
Projekt architektoniczno-budowlany,

Inna (jaka?) ……………………………………………… ,

Brak dokumentacji

30. Uwagi

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb złożenia przez Gminę Miasto Zakopane wniosku o
dofinansowanie w ramach naboru działań 4.4.2 i 4.4.3 RPO WM 2014 - 2020

…………………………………………………...
(data i podpis ankietowanego)

INFORMACJE O DOTACJACH NA WYMIANĘ PIECA WĘGLOWEGO
Kto będzie mógł skorzystać?
Właściciele domów jedno - i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane, także jeśli w budynku prowadzona jest działalność
usługowa, np. wynajem pokoi.
Na co będzie można wymienić stary kocioł węglowy?
kocioł gazowy, geotermię, kocioł 5 klasy na biomasę, kocioł 5 klasy na węgiel, odnawialne źródła energii (pompy ciepła)
(preferowane przez Gminę Miasto Zakopane źródło ciepła dla konkretnych rejonów gminy zostanie podane w późniejszym terminie)
Jaka będzie wysokość dofinansowania?
- do 8 000 złotych na wymianę pieca (350 zł na każdy kilowat mocy nowego kotła)
- do 6 000 złotych na wymianę instalacji, jeśli będzie potrzebna (80 zł na każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni)
Co zrobić, by zgłosić się do programu?
1) Wypełnij ankietę (część informacji możesz znaleźć w dokumentacji technicznej budynku, np. projekcie budowlanym. Jeśli
będziesz potrzebować pomocy w wypełnieniu ankiety, umów się na spotkanie z ankieterem – tel. 182020497)
2) Przynieś wypełnioną ankietę do Urzędu Miasta Zakopane (dziennik podawczy lub pok. 18E lub 213), oddaj ankieterowi lub wyślij
mailowo (piece@zakopane.eu).
Jakie warunki trzeba spełniać?
Aby otrzymać dotację, dom musi przejść pozytywną ocenę energetyczną, którą bezpłatnie przeprowadzi osoba wyznaczona przez
Urząd Miasta Zakopane. Do oceny posłuży wypełniona ankieta, oraz wizyta audytora w budynku, który ma być ogrzewany nowym
źródłem ciepła. Ocena energetyczna ma na celu określenie, czy budynek jest już wystarczająco ocieplony czy wymaga
termomodernizacji. Jeśli trzeba go docieplić, możesz złożyć wniosek do programu JAWOR (informacje na stronie
www.wfos.krakow.pl pod hasłem JAWOR)
Do kiedy należy złożyć wstępną deklarację?
Wypełnioną w całości ankietę przekaż w wyżej wymienione miejsca najpóźniej do 16 grudnia 2016 r.
Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania teraz?
Jest możliwe, że w przyszłości nie będzie możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych. Gdy w całym
województwie małopolskim wprowadzony zostanie zakaz używania starych pieców węglowych, tzw. kopciuchów, ich właściciele
będą musieli na własny koszt zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny.
O czym warto wiedzieć?
- Jeśli dostaniesz dofinansowanie, w jego ramach będziesz musiał zlikwidować stary piec węglowy.
- Program dofinansowania uzależniony jest od tego, czy Gmina Miasto Zakopane otrzyma dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

