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WSTĘPNA ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU „CIEPŁE MIESZKANIE” 
REALIZOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKII 
WODNEJ, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA I POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH  

Podstawowe warunki i zasady uczestnictwa w projekcie: 

 Przedmiotowy projekt w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Miasto Darłowo 

zostanie zrealizowany w ramach Programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. 

 Wsparte zostaną działania dotyczące wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne w 

indywidualnych gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych.  

 Likwidacji będzie podlegać źródło ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania lokalu 

mieszkalnego oraz  

o Zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej lokalu mieszkalnego (pompa ciepła powietrze-woda, ogrzewanie 

elektryczne, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie) 

o Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym 

o Demontaż oraz zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu 

mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła. 

o Albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. 

o Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu 

 Wsparta będzie również wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym oraz stolarki 

drzwiowej oddzielającej lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego 

(zawiera również demontaż) wraz z dokumentacją. 

 Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte lokale, w których jest prowadzona lub 

zarejestrowana działalność gospodarcza na powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.  

 Odbiorcą wsparcia mogą być osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do 

nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

 Osoba zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązana będzie do wymiany źródła ciepła 

we własnym zakresie i następnie przedstawienia wymaganej dokumentacji potwierdzającej 

prawidłowe wykonanie zadania.  
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W celu weryfikacji wstępnej kwalifikacji lokalu oraz zamierzonych działań do 

projektu, prosimy o wypełnienie danych w poniższej tabeli: 

1 Imię i nazwisko odbiorcy wsparcia 
 
 
 

2 Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) 
 
 
 

3 Adres lokalu planowanego do objęcia wsparciem 
 
 

4 Czy odbiorca wsparcia dysponuje prawem do 
dysponowania ww. lokalem? 

 Tak  
(jakiego rodzaju? ……………………..……………………..) 
  Nie 

5 Rodzaj aktualnie stosowanego źródła ciepła w ww. 
lokalu 

  Kocioł węglowy 
  Piec węglowy 
  Inne  
(jakiego rodzaju? ……………………………………………..) 

6 Rodzaj planowanego źródła ciepła w ww. lokalu 

  Sieć ciepłownicza 
  Ogrzewanie gazowe 
  Ogrzewanie elektryczne 
  Ogrzewanie oparte o Odnawialne Źródła Energii 
(pompa ciepła) 
 Ogrzewanie oparte na pellecie drzewnym o 
podwyższonym standardzie 

7 Planowana jest wymiana stolarki okiennej lub 
drzwiowej 

  Nie 
  Tak: 
                  Stolarka okienna 
                  Stolarka drzwiowa (drzwi zewnętrzne) 

8 Szacowana wysokość nakładów na realizację prac:  do 45 000zł 
 powyżej 45 000zł 

9 Czy średni dochód na 1 członka rodziny w roku 
2022 osiągnie poziom: 

 poniżej 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym  
 900-1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym  
 powyżej 1 673 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym  
 poniżej 1 260 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 
 1 260-2 342 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 
 powyżej 2 342 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 

10 

Czy udzielono dotychczas dofinansowania w 
ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa 
zachodniopomorskiego”? 

  Tak 
  Nie 

11 Czy w lokalu prowadzona jest działalność 
gospodarcza? 

  Tak 
                   powierzchnia pod działalność 
przekracza 30% całkowitej powierzchni lokalu 
  Nie 

12 Czy budynek, w którym znajduje się lokal, zasilany 
jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej? 

  Tak 
  Nie 
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Zaznacza się, że niniejsza ankieta nie stanowi formalnego zgłoszenia do projektu, a ma za zadanie 

wyłącznie wstępną weryfikację kwalifikowalności lokalu do objęcia wsparciem oraz skali 

zainteresowania projektem wśród mieszkańców Gminy Miasto Darłowo 

 

Niniejsze ankiety proszę dostarczyć do dnia 30.11.2022r.: 

 osobiście do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie ul. 1 Maja 3 

lub  

 mailowo na adres mzbk@darlowo.pl 

 

Osoba do kontaktu: Agata Janiszewska 94 314 25 65 (wew. 205), a.janiszewska@mzbk.darlowo.pl 

 

 

…………………………………………      ………………………………………… 
       Miejscowość, data                   Czytelny podpis 

 

 


