Ankieta dotycząca chęci uczestnictwa w programie „Realizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś”
Warunki otrzymania dotacji
Osoby uprawnione

Osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Wielka Wieś.

Przedmiot
dofinansowania

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę
lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Wysokość
dofinansowania

350 zł na 1 kW mocy nowego urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż
8.000 zł. W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji
niezbędnej do funkcjonowania nowego urządzenia istnieje możliwość
zwiększenia limitu środków dofinansowania o dodatkowe 6.000 zł.

Warunki
otrzymania
wsparcia

Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji
zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie
na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej.
Działania te mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków,
a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy. Weryfikacja
stopnia osiągniętej efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o
metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres
przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej. Spełnienie ww.
wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania
budynku.

Potencjalny uczestnik
Imię

Nazwisko

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Telefon

Adres email

Tytuł prawny

właściciel

współwłaściciel

inna

Obiekt
1. Rodzaj budynku:

wolnostojący

zabudowa bliźniacza

2. Rok budowy
3. Powierzchnia ogrzewanego budynku………………… m²

mieszkalno-usługowy

4. Czy budynek jest ocieplony?
Tak
Jeśli nie, to czy planuje Pan/Pani ocieplenie budynku?
5. Czy w budynku wymienione są okna?

Nie
Tak

Tak

Nie

Nie

Jeśli tak, proszę podać rok montażu.............
5. Źródło/a ciepła wykorzystywane w budynku:
węgiel

gaz

olej opałowy

energia elektryczna

6. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna?

drewno

Tak

inne
Nie

Jeśli tak, to jaka? ............................................................

Nowe źródło ciepła
Na jakie źródło ciepła planuje Pan/Pani wymienić obecne źródło (źródła) ciepła:
piec gazowy
biomasa

Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Gminę Wielka Wieś.

Data………......................................... Podpis ………………………………………………………….

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali
zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców naszej gminy. Realizacja programu będzie
możliwa z wykorzystaniem środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Wielka Wieś.
Kontakt: Urząd Gminy Wielka Wieś; pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce; tel.: 012 419 17 01 wew. 160
Ankietę należy odesłać na adres Urzędu Gminy lub dostarczyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś lub przesłać na adres mailowy: piece@wielka-wies.pl

UWAGA: Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie

