DORADCA
Imię i nazwisko:
Data:
Miejscowość:

Sygnatura:

ANKIETA TERENOWA
DANE INWESTORA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania: ulica/kod pocztowy/miejscowość

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania): ulica/kod pocztowy/miejscowość

Pesel

Telefon

E-mail

Urząd Skarbowy

Numer rachunku bankowego do przekazania środków ﬁnansowych*

Aktywna ePUAP:
Login do portalu beneﬁcjenta*

Hasło*

*pola nieobowiązkowe

PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI
DOM JEDNORODZINNY
stanowiący własność

współwłasność

istniejący

nowo budowany

jednolokalowy

dwulokalowy

Rok oddania budynku do użytkowania:
(dla roku 2002 proszę podać także dzień i miesiąc)

Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy:
(dla roku 2002 proszę podać także dzień i miesiąc)

Adres lokalizacji planowanej inwestycji: ulica/kod pocztowy/miejscowość

Powierzchnia całkowita budynku [m2]...

szeregowy

Nr księgi wieczystej

Nr działki

... w tym wykorzystywana na prowadzenie
działalności gospodarczej [m2]
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Liczba lokali

TAK

NIE

ISTNIEJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA 1 - RODZAJ PALIWA
węgiel, rodzaj źródła ciepła............

biomasa,rodzaj źródła ciepła............

ciepło sieciowe

gaz ziemny

gaz propan-butan

brak

energia elektryczna

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

olej opałowy

ISTNIEJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA 2 - RODZAJ PALIWA
węgiel, rodzaj źródła ciepła............

biomasa,rodzaj źródła ciepła............

ciepło sieciowe

gaz ziemny

gaz propan-butan

brak

energia elektryczna

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

olej opałowy

PLANOWANE ŹRÓDŁO CIEPŁA 1

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia:

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

ogrzewanie elektryczne

węzeł cieplny

kocioł gazowy kondensacyjny

pompa ciepła grunt lub woda

pompa ciepła powietrzna

kocioł olejowy

kocioł na węgiel

kocioł na biomasę

brak

PRZEZNACZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

ogrzewanie oraz przygotowanie
ciepłej wody użytkowej

ogrzewanie

PLANOWANE ŹRÓDŁO CIEPŁA 2

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia:

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

ogrzewanie elektryczne

węzeł cieplny

kocioł gazowy kondensacyjny

pompa ciepła grunt lub woda

pompa ciepła powietrzna

kocioł olejowy

kocioł na wę giel

kocioł na biomasę

brak

ogrzewanie oraz przygotowanie
ciepłej wody użytkowej

ogrzewanie

PRZEZNACZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

PLANOWANY ZAKRES TERMOMODERNIZACJI
A. DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH I PRACE TOWARZYSZĄCE
ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu

ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu

ocieplenie dachu / stropodachu

ocieplenie ścian wewnętrznych

ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną

ocieplenie podłogi na gruncie

ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym
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B. ZAKUP I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ (OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH)
okna / drzwi balkonowe

okna połaciowe

przegrody przeźroczyste
nieotwieralne

C. ZAKUP I WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
drzwi zewnętrzne

drzwi / bramy w garażach ogrzewanych

D. ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z ODZYSKIEM CIEPŁA (W TYM REKUPERATOR)
tak

nie

ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
tak

nie

nie wiem

ZLECENIE AUDYTU
tak

nie

Jeśli tak - proszę o wykonanie audytu zgodnie z wyżej zaznaczonym zakresem.

..............................................................
Podpis

CZŁONKOWIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Rodzaj dochodu*

*w tym dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych:
np. dochody uzyskane za granicą, zasiłki chorobowe, dochody z gospodarstwa rolnego, stypendia doktoranckie i habilitacyjne

OKRES KORZYSTANIA Z POŻYCZKI
Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych (liczona od daty
wypłaty pierwszej planowanej transzy pożyczki do daty
spłaty pierwszej raty kapitałowej (maksymalnie do 24 miesięcy))
Planowany okres spłaty pożyczki (do 180 miesięcy)
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Uwagi

ZAŁĄCZNIKI: (wysłane elektronicznie na adres: kontakt@fundacjaczystepowietrze.pl, dołączone w wersji papierowej):
PITy wraz z potwierdzeniami złożenia

inne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody

audyt energetyczny, jeśli został już wykonany

ODO 1

ODO 2

dokument potwierdzający prawo własności budynku, jeśli we wniosku nie został wpisany
nr księgi wieczystej (np. akt notarialny lub inny)
zgoda współwłaściciela budynku na realizację przedsięwzięcia obejmującego cały budynek
inne.....................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Czyste Powietrze z siedzibą w Szczecinie przy ul. Partyzantów 3/3 oraz podmioty działające na jej zlecenie
i współpracujące. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody. W pozostałym
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Znane jest mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Wiem, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
w rozumieniu RODO, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych, poprzez przesyłanie informacji i materiałów
na podany adres e-mail oraz kontakt telefoniczny na wskazany numer telefonu przez Fundację Czyste Powietrze oraz przez podmioty działające na jej zlecenie i współpracujące.
Dane będą przetwarzane w celu kierowania treści reklamowych, w tym ofert usług/produktów Fundacji oraz podmiotów działających na jej zlecenie i współpracujących z Fundacją,
do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

......................................................
Podpis Inwestora

DANE OSÓB, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAINTERESOWANE
UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA W RAMACH
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Imię i nazwisko

Numer telefonu

NOTATNIK

4

Uwagi

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TERMOMODERNIZACJI
Wypełnia:
audytor - jeśli termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny
inwestor - jeśli termomodernizacja przeprowadzana jest bez audytu energetycznego

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA
DANE AUDYTORA
ADRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Rodzaj

Koszt

audyt energetyczny budynku
dokumentacja projektowa związana z modernizacją,
przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu)
wraz z dociepleniem
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji
wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła
ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna

B. ŹRÓDŁA CIEPŁA I PRZYŁĄCZA

KOSZT INSTALACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA
Rodzaj ogrzewania

KOSZT PRZYŁĄCZA NA POTRZEBY ŹRÓDŁA CIEPŁA

Koszt całkowity

Koszt całkowity

Rodzaj przyłącza

ogrzewanie elektryczne

elektroenergetyczne

węzeł cieplny

cieplne

kocioł gazowy
kondensacyjny

gazowe

pompa ciepła grunt
lub woda

elektroenergetyczne

pompa ciepła powietrzna

elektroenergetyczne

kocioł olejowy

nie dotyczy

kocioł na węgiel

nie dotyczy

kocioł na biomasę

nie dotyczy
PRZEZNACZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

ogrzewanie

ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej
wody użytkowej
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C. TERMOMODERNIZACJA

DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH I PRACE TOWARZYSZĄCE
Przedmiot modernizacji

ocieplenie ścian
zewnętrznych
powyżej terenu

Rodzaj ocieplenia

Grubość
ocieplenia
[cm]

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.
inny, jaki................

ocieplenie ścian
zewnętrznych
poniżej terenu

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.
inny, jaki................

ocieplenie dachu/
stropodachu

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.
inny, jaki................

ocieplenie stropu
pod poddaszem
nieogrzewanym

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.

inny, jaki................

ocieplenie stropu
nad piwnicą
nieogrzewaną

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.
inny, jaki................
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Powierzchnia
ocieplenia
[m2]

Koszty
ocieplenia
[zł]

Wartość
lambda
[λ]

Przedmiot modernizacji

ocieplenie podłogi
na gruncie

Rodzaj ocieplenia

Grubość
ocieplenia
[cm]

Powierzchnia
ocieplenia
[m2]

Koszty
ocieplenia
[zł]

Wartość
lambda
[λ]

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.
inny, jaki................

ocieplenie ścian
wewnętrznych

styropian biały

styropian twardy

styropian graﬁtowy
wełna mineralna

granulat ocieplenia
pianka poliuret.
inny, jaki................

ZAKUP I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ (OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH)
Przedmiot modernizacji/
wymiany

Koszt zakupu
i wymiany [zł]

Powierzchnia [m2]

Współczynnik U
nowej stolarki [W/m2K]*

okna / drzwi
balkonowe
okna połaciowe
przegrody
przeźroczyste
nieotwieralne
*W przypadku stolarki o różnych współczynnikach należy podać wartość najwyższą

ZAKUP I WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
Przedmiot modernizacji/
wymiany

Koszt zakupu
i wymiany [zł]

Powierzchnia [m2]

drzwi
zewnętrzne
drzwi / bramy
w garażach
ogrzewanych
*W przypadku stolarki o różnych współczynnikach należy podać wartość najwyższą
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Współczynnik U
nowej stolarki [W/m2K]*

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z ODZYSKIEM CIEPŁA (W TYM REKUPERATOR)
graniczna sprawność temperaturowa
odzysku ciepła dla centrali
wentylacyjnej
czy spełnia wymagania programu
„Czyste Powietrze”?

TAK

NIE

D. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (DOFINANSOWANIE WYŁĄCZNIE W FORMIE POŻYCZKI)

ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
moc [kWp]:
czy mikroinstalacja będzie
podłączona do sieci
dystrybucyjnej

TAK

NIE

koszt całkowity:

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
rodzaj kolektorów
liczba kolektorów
miejsce montażu
koszt całkowity

NOTATNIK
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