Ankieta
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z możliwością pozyskania przez samorządy dofinansowania na działania
proekologiczne w indywidualnych budynkach mieszkalnych, Wójt Gminy Wyry zwraca się
z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety w tym zakresie. Ankieta ta pozwoli nam oszacować
na jakiego typu działania (i jak duże) jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców Gminy.
Ankieta skierowana jest do mieszkańców – osób fizycznych, w analizowanym budynku nie
może być prowadzona działalność gospodarcza. Formularz prosimy wypełnić w przypadku
zainteresowania otrzymaniem dofinansowania na poniższe działania proekologiczne.
1. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y uzyskaniem dofinansowania do: (można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) – program może być realizowany przy
wsparciu środków unijnych w latach 2017 – 2020.
a) montażu instalacji solarnej (zestawu kolektorów słonecznych do podgrzewania
wody)
b) wymiany pieca węglowego na nowy kocioł na gaz lub biomasę (wraz z możliwą
wymianą instalacji centralnego ogrzewania i grzejników)
c) montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne
potrzeby
d) termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia ścian oraz stropu/dachu,
wymiany okien)*
* Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor posiada
w budynku ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło
energii) lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe i instalacji
kotła gazowego lub na biomasę w ramach innego, równoległego dofinansowania lub na własny koszt.

2. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y uzyskaniem preferencyjnej pożyczki do wymiany
posiadanego pieca węglowego na ekologiczny kocioł węglowy (5 klasa wg normy
PN-EN 303-5:2012) – program może być realizowany przy wsparciu środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2017
– 2019.
a) tak
b) nie
3. Ile osób mieszka w budynku, w którym miałyby być podjęte działania proekologiczne?
………………………….
4. Jaka jest powierzchnia użytkowa budynku w którym miałyby być podjęte działania
proekologiczne?
………………………….

5. Jakie jest obecne źródło energii cieplnej w budynku?
a) kocioł na węgiel
b) kocioł na biomasę
c) ogrzewanie gazowe
d) ogrzewanie elektryczne
e) kolektory słoneczne
f) inne (jakie?) ……………………………………………………………
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe (telefon, e-mail) ……………………………………………………………………………………….
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.)
informuje się, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu oszacowania zapotrzebowania wśród mieszkańców na działania
proekologiczne. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Wypełnione ankiety prosimy wrzucić do skrzynek oznakowanych w następujący sposób:
Ankiety – niska emisja, w Urzędzie Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133 lub Domu
Kultury w Gostyni przy ul Pszczyńskiej 366, bądź przesłać na adres mailowy
fundusze@wyry.pl w terminie do dnia 15.03.2016r.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

