
ANKIETA – edycja 2 

dotycząca chęci uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza na 

terenie miasta Szczecin 
 

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesanta (sala 
62, stanowisko 32), przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przesłać 
elektronicznie na adres: wgkios@um.szczecin.pl. 
 
UWAGA: Wypełnienie i złożenie ankiety nie stanowi gwarancji uczestnictwa w programie. 
Rozpatrywane będą tylko ankiety w całości wypełnione.  
 
Termin złożenia ankiety do 16 czerwca 2014r. (włącznie), liczy się data wpływu do UM Szczecin. 

Imię: ................................................................................................................................................. 

Nazwisko: ........................................................................................................................................ 

adres zamieszkania: ....................................................................................................................... 

nr tel.: .............................................................................................................................................. 

W związku z podjętą chęcią uczestnictwa w programie zakładającym poprawę jakości powietrza 
na terenie miasta Szczecin przedstawiam następujące informacje (należy zaznaczyć 
poszczególne punkty, podać żądaną wielkość): 
 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem: 

a) domu jednorodzinnego, 

b) lokalu mieszkalnego w budynku wolnostojącym, 

c) lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

 przy ul. …………………………………………………………………………… w Szczecinie. 

2. Posiadam następujące źródła ciepła opalane paliwem stałym: 

a) piec węglowy – ilość  …  szt. 

b) piec kaflowy – ilość  …  szt. 

c) kominek – ilość  …  szt. 

d) inne źródła …………………………………………………………….…….., ilość   …   szt. 

3. Deklaruję, że moc cieplna źródła ciepła wynosi: 

a) poniżej 50 kW 

b) od 50 kW do 1 MW 

c) od 1 MW do 50 MW 

4. Obecnie stosuję następujący(e) rodzaj(e) paliwa: 

a) węgiel gatunkowy w ilości  ….…….  ton/rok, o wartości opałowej  …..…….  GJ/tonę 

b) koks    w ilości  …….….  ton/rok, o wartości opałowej  ……..….  GJ/ tonę 

c) miał węglowy   w ilości  ………..  ton/rok, o wartości opałowej  …..…….  GJ/ tonę 

d) drewno (biomasa) w ilości  ….…….  ton/rok, o wartości opałowej  ……..….  GJ/ tonę 

e) gazowe   w ilości  …….…. ton /rok, o wartości opałowej  ……..… GJ/tonę 

f) olej opałowy       w ilości  …….…. ton/rok, o wartości opałowej  ……..…. GJ/tonę 
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5. Zamierzam wymienić posiadane źródło (źródła) ciepła opalane paliwem stałym na:  

a) opalane paliwem gazowym, ilość    …  szt. 

b) opalane paliwem olejowym, ilość    …  szt. 

c) opalane paliwem gazowo-olejowym, ilość     …  szt. 

d) wykorzystujące energię elektryczną, ilość      …  szt. 

e) kominek, ilość       …  szt. 

f) budowę węzła cieplnego i przyłączanie do miejskiej sieci cieplnej 

g) inne (jakie): ……………………………………………………………………, ilość  …  szt. 

Możliwości korzystania, podłączenia nowego rodzaju źródła ciepła deklaruje osoba 
składająca ankietę.  
 

6. Zamierzam*/ nie zamierzam* wykonać termomodernizację budynku: 
*) niepotrzebne skreślić 

a) stolarka okienna, ilość otworów     …    szt.,  o powierzchni   …   m2 

b) stolarka drzwiowa, ilość otworów   …    szt.,  o powierzchni   …   m2 

c) ocieplenie stropodachu, o powierzchni   …   m2 

d) ocieplenie ścian, o powierzchni   …   m2 

7. Szacuję całkowitą wartość modernizacji na kwotę …………………………. zł.    

Dysponuję wkładem własnym w wysokości ……….……………… zł. 

8. Sporządzę dokumentację fotograficzną z realizacji przedsięwzięcia (przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu). 

9. Załączam oświadczenie o odliczeniu VAT, że podatek VAT stanowi koszt zadania i nie 

będzie rozliczany z Urzędem Skarbowym. 

10. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby programu zakładającego 
poprawę jakości powietrza na terenie miasta Szczecin zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. roku o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U. z 2002r. poz. 101, Nr 926 
ze zm.). 

 

 ...................................... 

   Data i czytelny podpis 

 
 

 


