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DANE O OBIEKCIE
Budynek, w ktÓrym ma zostac zainsta|owany piec na biomasę, jest własnością(zgodnie z Aktem
własnościziemi, KsięgąWieczystą, Postanowieniem Sądu):
Imię i nazwisko

Liczba osÓb zamieszkująca w budynku:..
Powierzchnia ogrzewanego budynku
Kubatura ogrzewanego budynku
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Czy budynek jest ociep|ony? (Proszę podać rodzaj oraz grubościzo|acji)

a)
b)

c)

ścianv.'.
podłogi na gruncie

Stropu, poddasza.
Wymiary kotłowni|ub miejsca przeznaczonego na kocioł:

szerokość.'.

dtugośc...
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Liczba okien i ogó|na powierzchnia okien

wysokośĆ.'.
... ...
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zRoDŁA oGMEWAN|A BUDYNKU
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iejące Źrodło ogzewania obiektu

:

kociołwęg|owy
kocioł gazowy

kocioło|ejowy

l kocioł na biomasę
r inne, jakie? ......
Moc kotła:...
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|stniejące Źrodło przygotowania ciepłej wody
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kocioł węg|owy

bojler elektryczny

kociołgazowy

inne, jakie?

kocioło|ejowy
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kocioł na biomasę

Moc
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Roczne zużycie wody:
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zuzywanego paliwa rocznie:

Rodzaj pa|iwa obecnie uzywanego do podgrzewania wody użytkowej:...
Rodzaj pa|iwa obecnie używanego do ogrzewania domu:'..

Czy kocioł grzeje ciepłąwodę uzytkow*
Rodzajogrzewania:.,

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjno-informacyjnego przez Urząd Gminy w Dąbrowice (zgodnie z ustawq z dnia 29'08'1997r' o ochronie danych

osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883).

(podpis wtaścicieIa)

oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalnośćgospodarcza ani działa|nośćro|nicza oraz
pieca na biomasę będzie wykorzYstywana ty|ko iwyłqcznie na ce|e mieszkaniowe.

iLe

insta|acja

(podpis właściciela

oświadczam, że nie posiadam za|egłościz tytułu podatków i opłat |oka|nych w tym opłat za zagospodarowanie
odpadów komuna|nych (dane będq weryfikowane na dzień złażenia onkiety oraz nadzień podpisania umowy)

(podpis wtaścicielo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm'|
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia'

(podpis wtaściciela)

