
ANKIETA 

dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości 

powietrza na terenie Gminy Łososina Dolna  

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu 

określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy. W razie 

pytań, uwag związanych z ankietą prosimy o kontakt z: Urzędem Gminy pok. Nr 17  

Pan Adam Wolak tel. 18 444-80-02 w 517  

  

 

Kontakt:  

POTENCJALNY UCZESTNIK  PROGRAMU 

Imię Nazwisko 

Miejscowość Ulica 

Nr domu                           Nr lokalu 

Telefon Adres e-mail 

Tytuł prawny do władania nieruchomością: 

właściciel                  współwłaściciel                      inna 

...................................................................................................................................................... 

 

DANE O BUDYNKU 

 

1. Rodzaj budynku:  

 Jednorodzinny              zabudowa bliźniacza            mieszkalno-usługowy   

 

2. Rok budowy       ………                                                                                           

 

3. Powierzchnia ogrzewanego budynku.........................m² 

 

4. Czy  budynek ma ocieplone: 

ściany zewnętrzne             Tak                       Nie 

 strop / dach                       Tak                       Nie 

 

5. Jakiego rodzaju okna zamontowane są w budynku? 

             drewniane                       plastikowe  

Proszę podać rok montażu okien ............. 



 

6. Dane dotyczące ogrzewania: 

    kocioł i instalacja co            piece              rok produkcji kotła ……………. 

    Stosowane obecnie  źródła ciepła: 

    węgiel          gaz          olej opałowy         energia elektryczna           drewno          inne 

...................................................................................................................................................... 

   Przygotowywanie ciepłej wody: 

   kocioł co          bojler elektryczny          piecyk gazowy            inne  

 

7. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna? 

                     tak                                         nie 

Jeśli tak, to jaka? 

...................................................................................................................................................... 

 

Na jakie źródło ciepła planuje Pan/ Pani wymienić obecne źródło ciepła: 

piec gazowy                                                            piec na pellet   

Czy planuje Pan/ Pani wykorzystywać energię odnawialną? 

kolektory słoneczne                                  fotowoltaika                nie planuje  

 

Ankietę należy: 

odesłać na adres Urząd Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 300  

lub dostarczyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Łososina Dolna  

lub przesłać na adres mailowy: ug@lososina.pl  

w terminie do dnia 31.05.2018r.  

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Gminę Łososina Dolna. 

 

Data……………………..                                               Podpis  …………………………… 

 

UWAGA:  
Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie. 

Przystąpienie do programu i złożenie wniosku wiązać się będzie z poniesieniem kosztów wkładu 

własnego do projektu, który na dzień dzisiejszy nie jest znany. 

 

 


