ANKIETA
dotycząca chęci uczestnictwa w
„PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIRSK
Ankieta ma charakter sondażowy. Na jej podstawie oszacowane zostanie zainteresowanie
mieszkańców Gminy pozyskaniem dofinansowania w 2018 r. z WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na zakup i montaż
przyjaznego środowisku źródła ciepła.
Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, tel. 75 64 70 445.
Ankietę należy złożyć w terminie do 20 marca 2018 roku w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Mirsk lub e-mailem na adres: gmina@mirsk.pl
Dane potencjalnego uczestnika Programu (Beneficjenta):
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Ulica, nr domu/lokalu
Telefon
E-mail

□ właściciel
Tytuł prawny do budynku, w którym
planowana jest wymiana źródła ciepła

□ współwłaściciel
□ inne
……………………………………………………

Dane o planowanej wymianie źródła ciepła:

□ kotła gazowego
□ kotła na olej lekki opałowy
□ pieca zasilanego prądem elektrycznym
Jestem zainteresowany/-a likwidacją
obecnego źródła ciepła oraz zakupem i
montażem przyjaznego środowisku źródła
ciepła tj.:

□ kotła na paliwa stałe (co najmniej 5 klasy wg normy
PN-EN 303-5:2012)

□ kotła na biomasę (co najmniej 5 klasy wg normy
PN-EN 303-5:2012)

□ OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe –
służące zasilaniu źródłą

□ planuję w 2018 r. (szacowana kwota ……….tys.)
Kiedy planuję zmienić ogrzewanie:

□ planuję w 2019 r. (szacowana kwota ……….tys.)

Dane o budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła:

□ jednorodzinny
Rodzaj budynku

□ wielorodzinny
□ lokal mieszkalny

Powierzchnia ogrzewanego budynku (m2)

………………………..

□ pieca kaflowego ………..szt.
□ kominka …………..szt.
Posiadam ogrzewanie lokalu/ budynku
mieszkalnego w postaci:

□ kotła stałopalnego ……………..szt.
□ inne
………………………………………………………

□ węgla ……..ton
Rocznie zużywam w przybliżeniu:

□ koksu ………….ton
□ drewna ……..m3

…………………………
Miejscowość, data

……………………………………
podpis osoby wypełniającej ankietę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych z
uzyskaniem informacji na temat realizacji programu ograniczania niskiej emisji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

…………………………
Miejscowość, data

……………………………………
podpis osoby wypełniającej ankietę

