

Charakterystyka budynku:
□ wolnostojący 
□ bliźniak lub szeregowiec
□ mieszkanie w budynku wielorodzinnym
Liczba mieszkańców:

……………………….
Rok budowy: 
…………………….
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:  ….................... m2 
Ocieplenie ścian:                        □ nie        □ tak 
Ocieplenie dachu/stropodachu   □ nie       □ tak                                                                 Okna: □ stare   □ nowe    
Źródło ciepła dla budynku:
□  ogrzewanie centralne (instalacja c.o.)                 □ ogrzewanie w pokojach (piece kaflowe, metalowe  w pokojach, in.)
Dane dotyczące źródła ciepła:
Rok produkcji ………..…….         Moc: …………..… kW              Stan techniczny: □ dobry    □ dostateczny  □ zły
Jedno źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody    □ TAK     □ NIE
Stosowane obecnie paliwo/energia do ogrzewania pomieszczeń:
□ węgiel (miał)
□ ekogroszek
□ miejski system ciepłowniczy (ciepło zdalaczynne, systemowe)     moc zamówiona ………………..  MW
□ gaz ziemny z sieci       
□ gaz płynny (propan, butan)
□ olej opałowy
□ biomasa/drewno:  źródło ciepła:   □ kominek   □ kocioł z podajnikiem    □ inne (jakie) …………..   
□ energia elektryczna
□ inne (jakie) ....................................................................................
Roczne zużycie paliwa/energii na ogrzewanie pomieszczeń  ……………………………………………… tony/m3/GJ 
Roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym …………………………………………… kWh/rok
Przygotowanie ciepłej wody:  
□ kocioł  c.o.     □ miejski system ciepłowniczy     □ piecyk gazowy      □ bojler elektryczny      □ kolektory słoneczne    □ inne (jakie) ………………………
Stosuję odnawialne źródło energii (OZE), np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, inne: 
□ Nie                    □ Tak, jakie: ………………………………………………………………………..………………………...         
Planowane termomodernizacje:
□ nie planuję termomodernizacji
□ planuję termomodernizację w oznaczonym poniżej zakresie:
□ wymiana kotła/ starego, na nowy kocioł 
□ montaż pompy ciepła
□ montaż kolektorów słonecznych
□ ocieplenie ścian zewnętrznych
□ ocieplenie dachu/stropodachu
□ wymiana okien i drzwi
□ inne (jakie) ………………………………………………………………………………………..…………………………………
Charakterystyka posiadanych pojazdów:


osobowe
ciężarowe
rolnicze

Liczba posiadanych pojazdów i ich rodzaj




Średnie spalanie pojazdu na 100 km       




Rodzaj stosowanego paliwa




Roczny przebieg pojazdów w km




 
Lokalizacja budynku:
Miejscowość: ………………………..................,    ul.  ……..……………….……… numer domu …….………… nr mieszkania ………….
Telefon kontaktowy (opcjonalnie) …………………………………..
Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Przemyśl, oraz firmę AT GROUP S.A. związaną z Gminą stosowną umową na potrzeby opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemyśl”.
Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemyśl”.
Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich i ich poprawienia.

         ……………………………………………………………………………..
             Data				podpis	

