Gmina Tuchów

ANKIETA – WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE TUCHÓW
Wstępna deklaracja udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę
starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - na nowe, wykorzystujące
paliwa gazowe i stałe”, którego celem jest dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na
terenie gminy Tuchów poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (np. węgiel, koks,
miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania.

Imię i nazwisko
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Rok budowy

Maksymalna moc cieplna
istniejącego kotła (kW)
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□
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□
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koks
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.......... t

.......... t

.......... t

.......... t

.......... t

□ NIE
Planowana jest termomodernizacja w ……. roku.

□ TAK
Budynek po przeprowadzonej
termomodernizacji

Termomodernizacja wykonana w ……. roku.

(wymienione okna, budynek
prawidłowo ocieplony)

(Jeśli TAK, proszę opisać zakres
wykonanej termomodernizacji)

Budynek wykorzystywany na
cele działalności gospodarczej

TAK

NIE

□

□

Gmina Tuchów

2017

Deklarowany termin wymiany
źródła ciepła

2018

□ III kwartał
□ IV kwartał

□ I kwartał
□ II kwartał
□ III kwartał
□ IV kwartał

(właściwe zaznaczyć)

Planowane nowe źródło ciepła
(rodzaj opału)
(właściwe zaznaczyć *)

□
biomasa

□
paliwa stałe
(kocioł klasy 5)

□
paliwa
gazowe

Maksymalna moc cieplna
planowanego źródła ciepła w kW

□
rok
2019
□
pompa
ciepła

□
inne
(np. sieć
ciepłownicza)

………. kW

(co najmniej 30% niższa niż moc
istniejącego źródła)
*) Inwestycje w nowe źródła ciepła mogą zostać wsparte, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione
ekonomicznie. Oznacza to, iż dofinansowanie mogą uzyskać również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne
z przystąpieniem do Programu na terenie gminy Tuchów. Podjęcie przez Urząd Miejski w Tuchowie działań
w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

WAŻNE INFORMACJE
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać
z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8000
PLN.
Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu
do istniejących instalacji.
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
 Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW – Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą.
 Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
 Spełniać wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym
zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę
uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji
energetycznej.
Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182,
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na
zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Tuchów.

Data: ………………………..

Podpis: …………………………………………………

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.)
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tuchów.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane
z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Tuchów.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie
danych
osobowych
jest
dobrowolne
i
determinuje
możliwość
uzyskania
dofinansowania
na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Tuchów.

