
ANKIETA informacyjna w celu rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Legnica w zakresie 

ograniczenia niskiej emisji 

 

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Gmina Legnica, przygotowując się do pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania z zakresu 

ograniczenia niskiej emisji, zbiera niezbędne informacje o potrzebach mieszkańców w tym zakresie. 

Prosimy, aby ankietę potraktować poważnie, dane z ankiety posłużą jako baza do sporządzenia 

wniosku o dofinansowanie, który musi odzwierciedlać stan rzeczywisty i w wiarygodny sposób 

określać zakres rzeczowy przewidziany do wykonania. Wypełnienie ankiety będzie wstępną deklaracją 

chęci przystąpienia do późniejszego projektu.  W przypadku uzyskania dofinansowania konieczne 

będzie jednak złożenie wniosku.  

ANKIETĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 

B. DANE OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY 

 B.1.DANE ADRESOWE OBIEKTU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B.2.TYP OBIEKTU  

 jednorodzinny                         budynek wielorodzinny                             budynek inny  ........................ 

B.3 WŁASNOŚĆ: 

  akt własności                          Księga wieczysta                                          inny (jaki?) … 

B.4.DANE OBIEKTU  

Ogrzewana powierzchnia budynku:              ………....................…. m2  

Liczba mieszkańców: ………....................….  

Wiek budynku: ………....................…. lat 

Czy budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej       TAK               NIE 

(W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę dołączyć kopię dokumentu). 

 

B.5. SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU/ROCZNE ZUŻYCIE PALIW NA CELE GRZEWCZE  

Rodzaj głównego  ogrzewania* :      centralne                            inne (jakie?) 

Rodzaj istniejącego starego kotła (typ kotła, rok produkcji, rodzaj opału):………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o podanie zużycia rocznego we wskazanej jednostce*:   

 węgiel…………………………………………...… ton/rok        

 ekogroszek……………………………………………. ton/rok   

 miał……………………………………………….… ton/rok        

 olej opałowy   ………………..……………………… litry/rok  

 gaz sieciowy    ……………………………………… m3/rok     

 gaz z butli ………..……..liczba …………………pojemność butli   

 energia elektryczna     …………………………. kWh/rok   

biomasa (trociny, drewno, pellet) ………………. ton (m3) /rok 

 inne ...................................................................... 



*zaznacz właściwe 

 

B.6. SPOSÓB OGRZEWANIA WODY *: 

 piec centralnego ogrzewania                      bojler elektryczny                       podgrzewacz 

przepływowy gazowy        podgrzewacz przepływowy elektryczny                kolektory słoneczne                   

 inny (jaki?) … 

B.7. POSIADANE ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII  

Posiadane instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych *: 

  kolektory słoneczne (solary)        ogniwa fotowoltaiczne                        pompy ciepła 

  generatory wiatrowe                     inne (jakie?) …                                      nie dotyczy  

 B.8. TERMOMODERNIZACJA 

Rodzaj okien* :   PCV     Drewno      Inny 

 rok: montażu   Rok:   Rok:     Rok: 

Ocieplenie* :  TAK          NIE                                       

  ścian, rodzaj:                                                                     stropów, rodzaj: 

C. DANE OBIEKTU – STAN PLANOWANY  

C.1. KOSZTY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ (pola, które  nie dotyczą  wpisać: nie dotyczy)   

1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania   …………………………….………………..…………zł 

2.Moc planowanego do zainstalowanego ogrzewania ………………………….………………..…………kW 

3.Powierzchnia apertury kolektora słonecznego/instalacji fotowoltaicznej planowanej do      

zainstalowania ………………………….………………..…………m2  

4. Moc grzewcza pompy ciepła planowanej do zainstalowania ………………………….………………..…………kW  

5. Inne istotne parametry z punktu widzenia specyfiki danego zadania  

……………………………………………………….. 

WAŻNE!!! Dofinansowaniem nie będą mogły być objęte inwestycje, które polegać będą na 

wymianie pieca na kocioł opalany paliwem stałym oraz dotychczas używanych kotłów gazowych i 

dotychczas używanych kotłów olejowych na inne źródła w tym węglowe, niezależnie od ich klasy. 

 

D. DANE OBIEKTU – STAN PRAWNY ZADANIA  

D.1. STAN FORMALNY INWESTYCJI  

1. Planowany termin realizacji zadania: (dz-m-r)  

rozpoczęcie: …. …. - …. …. - …. …. …. …. r.  

zakończenia: …. …. - …. …. - …. …. …. …. r. 



2. Czy inwestycja posiada wymaganą prawem dokumentację techniczną? TAK / NIE /nie dotyczy  

3. Czy na realizację zadnia uzyskano wymagane prawem zezwolenie/pozwolenie właściwego organu 

architektonicznobudowlanego?     

TAK / NIE /nie dotyczy  

4. Kiedy planowane jest uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń/pozwoleń właściwego organu 

architektonicznobudowlanego (tylko jeżeli w pkt 2 zaznaczono „TAK”) …. …. - …. …. - …. …. …. …. r. 

WAŻNE!!! Dofinasowanie  

E. DANE ANKIETOWANEGO   

Imię  Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Kod pocztowy:  Miejscowość:   

Ulica:  

Nr telefonu   

Adres e-mail 

Adres do korespondencji 
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

Kod pocztowy:  Miejscowość:   

Ulica:   

Podanie danych kontaktowych jest konieczne, ponieważ przed złożeniem wniosku może zaistnieć 

konieczność weryfikacji ankiety, kosztów, zakresu przedsięwzięcia. W przypadku pozyskania środków 

zewnętrznych przez Gminę, kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o udzielenie dotacji. 

Natomiast zakres i ilość dofinansowanych zadań zależne będą od ilości wniosków i wysokości 

uzyskanego wsparcia. 

Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji !!!    

 

            

        _______________________________ 

 Legnica, dnia                (czytelny podpis składającego ankietę) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Legnica zawartych w ankiecie dla 

celów przygotowania projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Legnica 

poprzez wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na biomasę i paliwa gazowe, w 

indywidualnych gospodarstwach domowych”  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 

Legnica ,dnia                                                                                           ______________________________ 
        (czytelny podpis składającego oświadczenie) 


