
111.  DANE  0  OBIEKCIE:

Lokalizacja  budynku  mieszkalj..  Lut`dllźdl,jca  UuuyrlKU  mieszKainego

Miejscowość:

Nr domu:

Nr ewidencyj.ny działki:

2.  llość osób faktycznie  zamieszkałych  w  budynku  mieszkalnym:

3.  Rok  ukończenia  budowy

4.  Powierzchnia  użytkowa  (ogrzewana)  w  m2

5.   Liczba   kondygnacji  z   piwnicą:   ............ ® ...............

6®  Czy  budynek jest  podpiwniczony:

7.  Liczba  pieców  na  paliwo stałe  planowanych  do  wymiany:

8.  Moc starego pieca  w kw:

9o  Rok  produkcji  starego  kotła:

10.  Rodzaj  i  ilość  zużywanego  opału  w  ciągu  całego  roku:  E  węgiel:  ......... „.„.ton;  E  drewno:  ................. m3;

E   miał:  ..... „ .......... ton;   E  olej  opałowy:  ...„...„„ ..... m3;  H   prąd:  „ ............... kwh/rok;  E   inne:  ............................ ;

11.  Czy  ciepła  woda  użytkowa   pochodzi  z  tego  samego  źródła(pieca):   ]  tak;  E   nie,   proszę  podać  z

jakiego  źródła jest  uzyskiwana  caw.u.  i  ilość  opału

12.        Proszę        podać        rodzaj        materiału        i        grubość       ścian        zewnętrznych        z        ociepleniem:

13.  Czy  budynek  posiada  ocieplone  ściany:   E  tak;   E  nie,.

14.  Proszę  podać  materiał ocieplenia  i  gru

15.  Proszę  podać  materiał  i  grubość  ocieplenia  dachu/ostatniego  stropu

16.  W  przypadku  braku  ocieplenia,  czy  planują  Państwo  ocieplenie  budynku  w  przeciągu  najbliższych

dwóch  lat:   E tak;   E  nie;

17a        Rodzaj        zamontowanej        stolarl(i        ol(ienno-drzwiowej        (drewniana,        pcv,        aluminiowa)

oraz  przybliżony  rok montażu

18.  Czy  dla   budynku   był  wykonany  audyt  energetyczny/  świadectwo  charakterystyki  energetycznej:

Etak;    E  nie;         Jeżelitakproszępodaćrokwykonania  doltumentu

19.  Czy dla  budynku  istnieje  projekt  budowlany:     E  tak;   E  nje;

19.  Czy w budynku  wykorzystywana jest  instalacja  OZE:    E  tak;   [  nie;

Jeżeli tal(,  proszę  podać jaka:

22.    Jaki    typ    pieca    Pana/Panią    interesuje:    D    pellet    (biomasa);        E    gazowy,.    E    pompa    ciepła

Piece opalane  węglem  nie są  przedmiotem  projektu.

23.  Wymiary  kotłowni:  wysokość:  „ .... „.„ ........ „  szeroltość: ..... „„ ...............  długość.           '

W    związku    z    przewidywanym     rozstrzygnięciem     konkursu     przez    Urząd     Marszałkowski    oraz    z

niezbędnymi  terminami   przeprowadzenia   postępowania   przetargowego   na   wyłonienie   wykonawcy

zgodnie  z  Pzp.  najwcześniejszym terminem  realizacji  inwestycji  będzie  przełom  roku  2020/2021.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji.  Realizacja zaieżna jest wyłącz.nie od

uzyskania  środków  UE.


