Załącznik nr 12 do Regulaminu Projektu
Załącznik nr 3 do Umowy

Ankieta kontrolna trwałości Projektu
Ja, niżej podpisany/a

1

……………………………………………........……………………………..….………………………………....
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)

zamieszkały/a w …..……………………….................………………………………………………………….
…..…………………….……………………………………………………….................………………………
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................
wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,
PESEL / NIP……………………………… nr telefonu …………………………………………………….,
adres e-mail …………………………………………………………………………………………………
będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1)
potwierdzam wykorzystanie wyszczególnionych poniżej elementów Przedsięwzięcia niskoemisyjnego
zgodnie z ich przeznaczeniem:
WYKAZ PRAC KWALIFIKOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO
Potwierdzenie
wykorzystania zgodnie
Lp.
Wyszczególnienie
j.m.
z rozliczoną umową o
powierzenie grantu
1.
Kocioł z podajnikiem automatycznym na pelet jedno lub
kW
dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW]
2.

Kocioł gazowy kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny do 25 [kW]

kW

3.

Wkład kominowy

szt.

4.

Piec akumulacyjny wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną

szt./ kW

5.

Promiennik podczerwieni
wewnętrzną

szt./ kW

z

instalacją

elektryczną

6.

Kocioł elektryczny / elektrodowy wraz z instalacją elektryczna
szt. / kW
wewnętrzną,

7.

Instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby zasilania źródła
ciepła

szt.

Grzejnik z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 szt. / lokal
mieszkalny)

szt.

8.

1

wraz

9.

Instalacjia centralnego ogrzewania

10.

Ogrzewanie podłogowe (elektryczne oporowe lub wodne)

11.

Instalacja kolektorów słonecznych z zasobnikiem

2

m / kW
kpl.

W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
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12.
Instalacja fotowoltaiczna
kW
13.

Pompa ciepła powietrze-woda / woda – woda wraz
z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego ogrzewania
lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

kW

14.

Przyłącze gazowe

szt.

15.

Przyłącze elektroenergetyczne

szt.

16.

Przyłącze ciepłownicze

szt.

17.

Wymiennik ciepła lub węzeł podmieszania

szt.

*UWAGA: W tabeli przedstawiony został cały katalog przedsięwzięć określony w Projekcie. Pozycje, które nie dotyczą
Budynku mieszkalnego należy wykreślić.

w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym na działce nr ……………………, do którego
posiadam tytuł prawny /prawo użytkowania/ inny* (jaki) ……………………………………………………
o numerze księgi wieczystej ………….……………..
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie
prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,

Katowice, ......................
(miejscowość, data,)

..........................................
(czytelny podpis / y)
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