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Wniosek 

o udział we wdrażaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” 

 
 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Nr telefonu ………………………………………………………kom. ……………………………………….……………………..………………..……….. 

Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………….… PESEL ………………………..…..…………………………..…….…. 

 
Planowana modernizacja źródła ciepła w ramach projektu Wybór (właściwe 

zaznaczyć X) 

 
Wymiana starego źródła ciepła na nowe  

 
□ 

 

Zabudowa nowego źródła ciepła w ramach projektu  

( Paliwo wykorzystywane po modernizacji źródła ciepła) 

Wybór (właściwe 
zaznaczyć X) 

1 Kocioł węglowy -  5 klasy wg PN-EN 303-5:2012                       □ 

2 Kocioł gazowy   □ 

 
 

Ankieta techniczno – ekonomiczna dla programów ograniczenia emisji – modernizacja źródeł ciepła 
 

Charakterystyka obiektu w którym planowana jest modernizacja 

Adres budynku w którym planowana jest modernizacja  
 
 
 

Księga wieczysta / akt notarialny / akt własności numer 
 
 

Numer działki 

 
Rodzaj budynku:          
               □   wolnostojący                      □   bliźniak                      □  zabudowa szeregowa 
 

 Liczba kondygnacji (pięter)  
 
 

Rok budowy  

 Ogrzewana powierzchnia użytkowa w m
2
   

 
 

 Kubatura części ogrzewanej m
3
 

Powierzchnia pomieszczenia w którym zainstalowany zostanie 
kocioł/piec w m

2
   

 
 

Wysokość pomieszczenia w którym zainstalowany zostanie 
kocioł/piec w metrach 

Liczba osób zamieszkałych w budynku (zgodna z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
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Stan okien nowe okna:             Ocieplenie ścian zewnętrznych:  Ocieplenie dachu/stropu 
□    Tak □    Tak 

□     Nie 
□     Tak 
□     Nie □    Nie 

 
 

  

 

Charakterystyka istniejącego źródła ciepła (kocioł/piec): 

Producent 
 
 

Model 
 

Rok produkcji kotła/pieca 
 
 

Moc kotła/pieca kW   

Sprawność wytwarzania źródła ciepła % 
 
 

Rodzaj ogrzewania 

□    Instalacja  c.o. (kocioł + grzejniki) 

□   Źródło ciepła w pokojach . 
(piece kaflowe, metalowe w 

pokojach, piece akumulacyjne 
elektryczne, inne) 

□    Inne (jakie?)  
………………………………….. 

   
 

 
 Rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania pomieszczeń? 
□    kocioł c.o. na paliwo: 
Rodzaj i ilość zużywanego paliwa: 

                           □    węgiel                                    □   miał                      □     olej opałowy 
                           □    ekogroszek                           □  drewno                      □    energia elektryczna 
                           □   gaz ziemny                             □   inne 
(jakie?)……………...  
 
□   piece ceramiczne / metalowe w pokojach     
□    pompa ciepła                          

                     □    gaz ziemny                             
 
 
□     ogniwa fotowolaiczne                              
□    kolektory słoneczne                              
 

 

Instalacja c.o. 
□    zmodernizowana                                                 □    niezmodernizowana                 
 

Zużycie paliwa w budynku rocznie: 
□    [ton/rok] ……………                   □    gaz [m

3
/rok] ………………….                □     inne ………………                                            

Koszt zużycia paliwa rocznie (złotych): 

 Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 
 

□     źródło ciepła dla pomieszczeń □   elektrycznie (bojler, podgrzewacz przepływowy) 

□     piec gazowy □   inne (jakie?) ………………………………. 
 

 

Zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] 
 

Koszt zużycia energii elektrycznej [zł/rok] 
 
 

Planowane prace termomoderniazcyjne  (zaznacz właściwe) 
 
□    nie planuję                                          □     wymiana okien                                         □      montaż paneli fotowoltaicznych 
□    ocieplenie ścian                                 □     montaż kolektorów słonecznych 
□    ocieplenie stropu                              □     montaż pompy ciepła 
 

 
 
            ..................................................     
                          (data i podpis) 
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 Oświadczam, że: 
1) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu „Wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, w ramach wdrażania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”, znam i akceptuję warunki w nim zawarte, 
2) posiadam tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działka geodezyjna 

nr……..……………… w miejscowości …………………………………………., w obrębie geodezyjnym ………………………….. na podstawie np. 
akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności, wyciągu z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk 
Elektronicznej Księgi Wieczystej (dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl),/numer………………………………………………..…., 

3) w budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
4) budynek, w którym przeprowadzona będzie modernizacja jest oddany do użytkowania i jest zamieszkiwany. 

Podpisując niniejszy wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i oświadczam, iż przyjmuję do 
wiadomości, że: 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 
42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru uzupełniającego w związku z realizowanym projektem pn. „Wymiana 
źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
i Miasta Koziegłowy – lata 2018-2019” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  w Katowicach. 

3) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwałości projektu oraz przez okres wymagany przepisami 
prawa krajowego i unijnego jak również przez dłuższy czas aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z 
prowadzonymi postępowaniami, których administrator danych może być stroną. 

4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Koziegłowach czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w 
drodze umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego. 

5) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, 
żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa. 

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.  
7) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
8) Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888 411 911 

 
 

            ..................................................  
                                                                                                                                                                                         (data i podpis) 
  

 
 

 
Adnotacje Urzędowe: 

Sprawdzono pod względem zaległości (na dzień ………….. 2019 r.) wobec Gminy i Miasta Koziegłowy w: 

 

1.Podatek od nieruchomości, rolny, leśny :                         2. Podatek od środków transportu                                                                                                                           
Brak zaległości             Zaległość w kwocie:                           Brak zaległości             Zaległość w kwocie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Data i podpis pracownika:                                                       Data i podpis pracownika:   

 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi :      4. Opłata za wodę                                                                                                                                                                                                                                                                    
Brak zaległości             Zaległość w kwocie:                            Brak zaległości             Zaległość w kwocie:                                                                                                                                                                                                                                          
Data i podpis pracownika:                                                        Data i podpis pracownika: 

Sprawdzono pod względem formalnym: 

ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie : 

NIE ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie 

Podpis pracownika:  

https://ekw.ms.gov.pl/
mailto:um@kozieglowy.pl

