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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

         Nr ………………… 

WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU 

 

Niniejsza ankieta przeznaczona jest dla osób planujących przeprowadzenie wymiany starego 
źródła ciepła na nowe źródło ciepła 

Uwaga ! ankieta stanowi jedynie wstępną deklarację chęci przystąpienia do programu i 
uzyskania dotacji. 

Uwaga! Przed złożeniem niniejszą deklaracje należy skonsultować z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Rabce-Zdroju, Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Zamówień Publicznych, pokój nr 12, 13 i 14,  tel. 18 26 80 471,  18 26 80 472,  

 18 26 80 473,   18 26 80 474. 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Wnioskodawców: ………………………………….  

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………… 

telefon: …………………………....…… mail: ……………….…………………… 

3. Tytuł prawny do Nieruchomości: własność/współwłasność/użytkowanie 
wieczyste/najem/inne (podać jakie)*: ………………………………………………… 

4. Lokalizacja budynku, w którym planowana jest Inwestycja: 

 miejscowość: …………………………………………………………………………… 

 ulica: ………………………………………………….………………………………… 

 nr budynku/lokalu: ……………………………………………………………………...  

5. Rodzaj budynku: jednorodzinny / wielorodzinny*  

6. Powierzchnia ogrzewana budynku [m
2 ] ……………………………… 

7. Ilość i rodzaj zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła: piec kaflowy pokojowy /trzon 
kuchenny/ kotłownia koksowo-węglowa*, inny: ……………………………………… 

8. Moc dotychczasowego źródła ogrzewania [kW]: ……………………………………… 

9. Źródło ogrzewania wody użytkowej: to samo co centralne ogrzewanie/ 

inne…………………………………………………………………………..………..* 

10. Rok produkcji posiadanego kotła/pieca ……………………… 
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11. Rodzaj i ilość rocznego zużycia dotychczas stosowanego paliwa stałego: węgiel 
…………… [t], drewno …………… [m3], inne ……………………………………….  

12. Czy w budynku jest wykorzystywana energia odnawialna: Nie/Tak*  

Jakie?: …………………………………………………………………………………... 

13. Preferowane Nowe źródło ciepła: kocioł na paliwo stałe / kocioł gazowy*, moc: … [kW]: 
inne: ………………………………………………..………………………………………  

14. Planowany termin wymiany (do 2020r.): ………………….………………………….. 

15. Opis planowanej inwestycji (jakie prace będą wykonane w ramach przedsięwzięcia?)1
:  

………………………………………..…………………………………………………
……………..………………………………………………………………..…………
……………………………………………………..……………………………………
…………………………..………………………………………………………………. 

16. Czy budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji: tak/nie*. 

17. Czy budynek posiada ocieplenie ścian zewnętrznych:  tak/nie/częściowo [%]* …. 

18. Czy budynek posiada ocieplenie stropu/stropodachu:  tak/nie/częściowo [%]* …. 

19. Czy budynek posiada energooszczędną stolarkę okienną:  tak/nie/częściowo [%]* …. 

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji Programu jest przyznanie środków 
finansowych dla Gminy Rabka-Zdrój oraz spełnienie wymogów stawianych przez instytucje 
udzielające dofinansowania.  

 

Rabka-Zdrój, dnia………………………….. ………….……………..………
 (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

1 W ramach kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia uznaje się koszty poniesione na: 
demontaż Starego źródła ciepła, zakup i montaż Nowego źródła ciepła oraz niezbędne prace 
w zakresie instalacji wewnętrznej. Ostateczny rodzaj kosztów objęty dofinansowaniem 
zostanie określony w Regulaminie.  

* Niepotrzebne skreślić 
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