
 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK o udział w: 
PROGRAMIE    OGRANICZENIA   NISKIEJ    EMISJI    dl a Gminy Radzionków 

 
 

DANE   MIESZKA ŃCA 
 
imię ………………………………………………… 

 
nazwisko …………………………………………..….. 

miejscowość 
…………..………… 

 
ul. ……………………….… 

 
nr domu ……..… 

 
kod poczt.……….……………... 

 
tel. ……………………………. 

 
tel. komórkowy …………….…… 

 
e-mail ………………………………... 

 
Seria i nr dowodu os.: ……………………………............. 

 
NIP ………………………………………..……. 

 

 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
 

Dane obiektu – budynek mieszkalny 

�  wolnostojący           
pow. 
ogrzewana ........ m2 pow. ścian  ........ m2 

�  bliźniak            
Budynek 

�  szeregowiec          
rok 
budowy 

......:..r

. 
kubatura 
ogrzewana ........... m3 pow. okien: ........... m2 

długość budynku …………………m szerokość budynku  …………………..m 
wysokość budynku . ………………….. 
m 

ściany 
zewn.(materiał) ................................ 

ocieplenie: �  tak …………………………..  �   
nie 

okna  materiał:  �  PCV �  drewniane �   inne…… 
stan okien: �  dobry   �  dostateczny �   
zły 

dach (konstrukcja) 
�  gęstoŜebrowy  �  Ŝelbetowy �   drewniany  �   
inne……. ocieplenie: �  tak ……………  �   nie 

poddasze uŜytkowe �  tak           �   nie ilość osób uŜytkujących obiekt: ………. 

Dane systemu grzewczego: 

Kotłownia: Instalacja: 
�  piwnica      
�  łazienka           lokalizacja: 
�  
inne…......       

ogrzewanie w pokojach 
(piece kaflowe, metalowe 
w pokojach, in.): 

�  ogrzewanie centralne: �  

rok produkcji kotła: ......... r Rodzaj obecnie stosowanego paliwa: 
moc kotła: ..... kW węgiel �  drewno �  

rok zabudowy kotła: ......... r gaz �  energia elektryczna �  
stan techniczny 
instalacji c.o. 

�  dobry        
�   zły olej opałowy 

�  
inne ............................................. �  

Przygotowanie ciepłej wody 
�  kocioł      �  piecyk gazowy     �   bojler elektryczny    �   inne (jakie) 
…….…. 

zuŜycie paliwa na rok (ilość) 
…………............. 

  
Instrukcje: 
 
c.o. – centralne ogrzewanie,   c.w.u. – ciepła woda uŜytkowa, na bieŜące potrzeby 
 
W przypadku odpowiedzi „inne” proszę o uzupełnienie o informację jakie materiały/konstrukcja. Dla 
istniejącego ocieplenie proszę wpisać materiał i grubość. 
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PLANOWANY ZAKRES MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA 

(termin realizacji: wrzesień 2007 – październik 2008) 
 

WYBÓR ZAKRESU MODERNIZACJI realizowany w Programie 

Lp. WYBÓR Zakres modernizacji 

1  Zabudowa kotła na węgiel 

2  Zabudowa kotła na węgiel + układ solarny 

3  Zabudowa kotła na biomasę  

4  Zabudowa kotła na biomasę + układ solarny 

5  Zabudowa kotła na gaz 

6  Zabudowa kotła na gaz + układ solarny 

7  Zabudowa kotła na olej opalowy 

8  Zabudowa kotła na olej opalowy + układ solarny 

9  Zabudowa układu solarnego 
 
UWAGI: 
1. Zaznaczenie więcej niŜ jednego wariantu uniewaŜnia Wniosek. 
2. Realizacja wariantów obejmujących swym zakresem wymianę źródła ciepła określoną w 

wariantach nr 2, 4, 6, 8, 9 będzie uzaleŜniona od moŜliwości finansowych Urzędu. 
 
Oświadczam, iŜ znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam Ŝe: 
1. budynek jest uŜytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
2. nie zostałem zobowiązany Ŝadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła 

ciepła w budynku, 
3. nie uzyskałem jeszcze dofinansowania w ramach „Programu…” na termomodernizację innego budynku mieszkalnego, 
4. w przypadku nie zakwalifikowania mojego Wniosku, wyraŜam zgodę na umieszczenie mnie na Liście Rezerwowej,  
5. wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Radzionków oraz Operatora zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r.  Nr 101, poz.962 z późn. zm.) wyłącznie 
dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji. 

6. przy wyborze wariantu 5 – posiadam Nowe źródło ciepła, nie starsze niŜ 5 lat. 
7. w przypadku niemoŜności zrealizowania przez Gminę zadeklarowanego wariantu z powodu ograniczeń finansowych 

dokonam zmiany zadeklarowanego wariantu 
 
 
 
 

……………………………………………..     ……………………………………………………. 
Data      podpis składającego wniosek 

 
Wszystkie dane zamieszczone we wniosku  wykorzystane będą jedynie na potrzeby realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Radzionków 

CO NA NIM ZYSKAM? 

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców gminy starych i 
nieefektywnych pieców węglowych na kotły o wysokiej sprawności i ekologiczne.  

Inwestycja przeprowadzona przez mieszkańca w ramach Programu, oprócz wymiany nieefektywnego źródła 
ciepła, obejmować moŜe zabudowanie układów solarnych. 

NajwaŜniejszą korzyścią dla mieszkańców gminy przyNajwaŜniejszą korzyścią dla mieszkańców gminy przyNajwaŜniejszą korzyścią dla mieszkańców gminy przyNajwaŜniejszą korzyścią dla mieszkańców gminy przystępujących do Programu stępujących do Programu stępujących do Programu stępujących do Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji jest fakt, Ograniczenia Niskiej Emisji jest fakt, Ograniczenia Niskiej Emisji jest fakt, Ograniczenia Niskiej Emisji jest fakt,     

Ŝe ponoszą jedynie około 50% kosztów inwestycjiŜe ponoszą jedynie około 50% kosztów inwestycjiŜe ponoszą jedynie około 50% kosztów inwestycjiŜe ponoszą jedynie około 50% kosztów inwestycji. 

Resztę kosztów inwestycji pokrywa Urząd Miasta i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). 

Warunkiem wdroŜenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest w duŜej mierze odpowiednie zainteresowanie 
wśród mieszkańców. Dlatego tak waŜne jest wypełnienie wniosku (ankiety) i złoŜenie go w Urzędzie Miasta.  

 
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z wypełnieniem wniosku (ankiety) prosimy o kontakt z: 

• Firmą AGROTUR, która zajmuje się przygotowaniem Programu tel; (32) 285 70 13 
• Urzędem Gminy Radzionków – Pan Eugeniusz Tomanek, tel. (032)  388 71 04     

 


