
 

 

 

WSTĘPNA ANKIETA  

KWALIFIKACJI DO MONTAŻU KOTŁÓW NA BIOMASĘ „PELLET” 

DANE O OBIEKCIE 
1. Budynek, w którym ma zostać zainstalowany piec na biomasę, jest własnością 

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

2. Powierzchnia ogrzewanego budynku ………………………..... m2 

3. Kubatura ogrzewanego budynku ………………………………. m3 

4. Liczba okien i ogólna powierzchnia okien …………………….. m2 

5. Czy budynek jest ocieplony?  
a) Tak (jakim systemem) ………………………………………….. 
b) Nie 

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU 

Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 
a) Kotłownia węglowa 
Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 
� Ogrzewanie budynku 
� Ogrzewanie wody 
Rodzaj używanego opału: (proszę podkreślić właściwe odpowiedzi i uzupełnić) 
� Węgiel kamienny (zużycie t węgla za ostatni rok ………, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………) 
� Miał (zużycie t miału za ostatni rok ………………, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 
� moc kotła ……………………………. kW 
� rok zainstalowania kotłowni: ……………………………… 
b) Kotłownia gazowa 
Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 
� Ogrzewanie budynku 
� Ogrzewanie wody 
Rodzaj używanego gazu: 
� Gaz płynny (zużycie l gazu za ostatni rok ……………, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ………..…) 
Rodzaj kotła: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 
- konwencjonalny  
- kondensacyjny 
� moc kotła ……………………………. kW 
� rok zainstalowania kotłowni: ……………………………… 
c) Kotłownia olejowa 
Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 
� Ogrzewanie budynku 
� Ogrzewanie wody 
Zużycie l oleju opałowego za ostatni rok ………………, w tym poza okresem grzewczym (maj / wrzesień) …………………… 
� Rodzaj kotła: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 
- konwencjonalny  
- kondensacyjny 
� moc kotła ……………………………. kW 
� rok zainstalowania kotłowni: ……………………………… 
d) Kotłownia na drewno 
� Zużycie m3 drewna opałowego za ostatni rok ……..…, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………) 
� moc kotła ……………………………. kW 
� rok zainstalowania kotłowni: ……………………………… 



 

 

 

e) Energia elektryczna 
Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 
� Ogrzewanie budynku 
� Ogrzewanie wody 
Stosowana taryfa: (proszę podkreślić właściwe odpowiedzi i uzupełnić) 
� Całodobowa G11 (zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok …..…, w tym poza okresem grzewczym (maj-

wrzesień) ……………………) 
� Dwustrefowa G12 (zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok …………………… (w tym w strefie dziennej 

……………………); zużycie kWh energii elektrycznej poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) 
…………………… (w tym w strefie dziennej…………………)) 

� Inna (jak? ……………………………………………………; zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok 
……………………, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 

� moc termy elektrycznej ………………………………. kW 
� rok podłączenia termy grzewczej: …………………………….. 

 

DEKLARACJA 
dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kotłów na biomasę (PELET) 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….….. zamieszkały/a w …………………………… 
………………………………………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr ……………………… 
wydanym przez ………………………………, nr PESEL …………………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym 
na zakupie i instalacji kotła na biomasę w stanowiącym moją własność budynku mieszkalnym położonym na działce Nr 
…………………..……….. w miejscowości …………………………………………………………………………………………  

Oświadczam, iż budynek, na którym planowany jest montaż pieca jest moją własnością na podstawie (Aktu własności ziemi/Księgi 

Wieczystej/Postanowienia Sądu) …………………………………………...... Na tej podstawie mam prawo do dysponowania nim w sposób 

umożliwiający instalację i utrzymanie kotła na biomasę służącego do ogrzewania budynku i wyrażam zgodę na prowadzenie robót 
projektowo-budowlanych, związanych z w/w inwestycją na mojej nieruchomości. 

Oświadczam, iż w budynku przeznaczonym do montażu kotła na biomasę nie jest prowadzona działalność gospodarcza.  

Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany przez Gminę Przystajń jedynie pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lata 2014-2020. 

Wyrażam zgodę na realizację projektu (montaż kotła na biomasę) w mojej nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę 

Przystajń. Oświadczam, iż godzę się na to, że przez pięć lat po wykonaniu instalacja będzie własnością Gminy Przystajń, a po zakończeniu 

trwałości projektu zostanie mi przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym przez obie strony. 

Realizację zadania planuje się na lata 2018-2019. Projekt będzie w 85% współfinansowany ze środków finansowych pochodzących             
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Deklaruję partycypację w kosztach realizacji projektu polegającym na zakupie i montażu kotła na biomasę (pellet) w budynku 
mieszkalnym, w wysokości ok. 15%, a także poniesienie kosztów nieobjętych projektem, to jest ewentualnych kosztów wymiany wkładu 
kominowego, kosztów remontu kotłowni w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania  i funkcjonowania kotła. 

Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna kwota wkładu własnego Właściciela może ulec zmianie i zostanie ustalona po opracowaniu 
dokumentacji technicznej i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu. 

Jednocześnie deklaruję, że zobowiązany będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej z Gminą Przystajń 

dotyczącej użyczenia pieca na biomasę, określenia kwoty udziału finansowego Właściciela oraz innych obowiązków Stron. 

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby zastępującej mnie                       

w realizacji zadania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Przystajń moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby 
realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926              
z późn. zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

………….……………………………… 

                                                                                                                                                                                           (data i podpis) 


