Ankieta – MTG MIASTKO
Ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, tel. 733 593 738

Niniejsza ankieta przeznaczona jest dla osób planujących inwestycje w Odnawialne źródła energii oraz przeprowadzenie wymiany tradycyjnego, nie-ekologicznego źródła ogrzewania centralnego ogrzewania opartego na paliwie stałym, na
ekologiczne źródło ogrzewania w tym: montaż wymiennika geotermalnego, kotła gazowego, pompy ciepła oraz dla budynków zlokalizowanych poza zasięgiem technicznych możliwości przyłączenia do ogrzewania sieciowego i gazowego – montaż
nowoczesnych kotłów V klasy na paliwo stałe. W powyższym zakresie Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze planuje w 2022
- 2024 r. wdrożyć kolejną formę wsparcia finansowego dla mieszkańców (szczegóły – patrz opis załączony do ankiety p.t.
„INFORMACJE O DOTACJACH NA OZE”
Uwaga ! ankieta stanowi jedynie wstępną deklarację chęci przystąpienia do programu i uzyskania dotacji.

Dane adresowe * (pola obowiązkowe jeżeli zamierzasz uczestniczyć w nowych projektach)
Imię Nazwisko *

Miejscowość: *

Adres zamieszkania*

Ulica:

Kod pocztowy: *

Telefon *

Poczta:

Adres e-mail*:

Stan obecny
budynek wolnostojący
Ocieplony budynek

zabudowa szeregowa inny , jaki?
Elewacja  - Tak  - Nie
ka okienno-drzwiowa  - Tak  - Nie

Powierzchnia zabudowy budynku (m2)

Stolar-

Użytkowa …………………. m2
 -drewno – ilość =

Rodzaj używanego opału
ilość w sezonie grzewczym

budynek jednorodzinnybudynek wielorodzinny inny ,jaki?

łączna pow. do ogrzania ………………….m2
 - węgiel - ilość =

m3

 - gaz - ilość =

Dach  - Tak  - Nie
Strop  - Tak  - Nie

tony

 - energia elektryczna – ilość = ……….kW

m3

 - inne(jakie)- ilość =

 - miał węglowy=

Czy posiadasz zestaw solarny na ciepła
wodę użytkową

 -Tak

 - Nie

ilość płyt solarnych………………..

Czy posiadasz inst. fotowoltaiczną

 -Tak

 - Nie

moc Falownika ………………kWp

Roczna zużycie prądu w domu

……………………………………..kwh

Próżniowy 
płaski 

tony
Źródło ogrzewania wody
-bojler elektryczny - inne, jakie”

Moc …………………kWp

Roczna produkcja …………….kWp

Liczba stałych mieszkańców …………………
Liczba czasowo zamieszkałych……………………

CZY PLANUJĄ PAŃSTWO ROZBUDOWĘ INSTNIEJĄCEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Moc planowanej rozbudowy instalacji : ……………..kWp

 - TAK  - Nie

Moc rozbudowy falownika………………………..kWp
NOWE ZAMIERZENIA i INWESTYCJE
FOTOWOLTAIKA NOWA INSTALACJA

Czy zamierzasz zainstalować zestaw fotowoltaiczny do produkcji prądu

-na dachu,
 garaż inne jakie?

Miejsce posadowienia paneli:

-na ziemi,

 - Tak  - Nie
Moc nowej instalacji……………kWp Moc falownika ………..kWp
Powierzchnia dachu - ………...m2
Pomieszczenie gospodarcze (garaż)
dach ………..m2

Pokrycie dachu:
 blacha płaska,
 papa
 dachówka
 blachodachówka  inne jakie?

POMPA CIEPŁA
 - powietrzna woda-grunt

 - gruntowa pozioma (poletko)

 - Tak  - Nie

 - gruntowa pionowa (odwierty)

WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA – PIEC C.O.
Rodzaj paliwa w nowym piecu

 - Pellet- gaz
 - piec elektryczny - inne

- Dach płaski, -dach spadowy,

Rodzaj dachu:

Powierzchnia do ogrzania…………………
m2Planowana moc pompy …………………..kW

 - Tak  - Nie

 - miejska sieć ciepłownicza

MAGAZYN ENERGII ELEKTRYCZNEJ (AKUMULATOR)

 - Tak  - Nie

Moc magazynu energii ……………………………kWp

Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko
tel. 664747781 lub 733593738
e-mail: mtg.miastko@wp.pl
Nowe konto BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb złożenia przez Miasteckie Towarzystwo
Gospodarcze wniosku o dofinansowanie w ramach naboru działań RPO WP 2021 - 2027

Miastko dnia…………….

Czytelny podpis ………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

INFORMACJE O DOTACJACH NA MONTAŻ INSTALACJI OZE LUB WYMIANĘ PIECA C.O

Kto będzie mógł skorzystać?
Właściciele domów jedno - i wielorodzinnych w Gminie Miastko i gminach ościennych, także jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa, agroturystyka np. wynajem pokoi.
Na co będzie można wymienić stary kocioł węglowy?
Kocioł gazowy, geotermię, kocioł 5 klasy na biomasę, kocioł 5 klasy na węgiel, odnawialne źródła energii (pompy
ciepła) preferowane przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze źródło ciepła dla konkretnych rejonów gminy zostanie
podane w późniejszym terminie). Jaka będzie wysokość dofinansowania?
Co zrobić, by zgłosić się do programu?
1) Wypełnij ankietę (część informacji możesz znaleźć w dokumentacji technicznej budynku, np. projekcie budowlanym. Jeśli będziesz potrzebować pomocy w wypełnieniu ankiety, umów się na spotkanie z członkiem Zarządu MTG – tel.
664747781)
2) Przynieś wypełnioną ankietę do Urząd Gminy ul. Grunwaldzka 1, Miastko (korytarz urna oklejona ANKIETA Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze oraz Paulina S.C. Sklep Wielobranżowy H. i P. Lepsik UL. DWORCOWA 18 A w Miastko ,
oddaj ankieterowi lub wyślij mailowo (mtg.miastko@wp.pl).
Jakie warunki trzeba spełniać?
Aby otrzymać dotację, dom musi mieć odbiory budowlane, akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych z którego
będzie wynikało, że budynek jest posadowiony na działce nr. Do oceny posłuży wypełniona ankieta, oraz ewentualna wizyta
audytora w budynku, który ma być zamontowane źródło OZE lub nowy piec C.O.
Do kiedy należy złożyć wstępną deklarację?
Wypełnioną w całości ankietę przekaż w wyżej wymienione miejsca najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.
Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania teraz?
Jest możliwe, że w przyszłości nie będzie możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych. Gdy w
całym województwie Pomorskim wprowadzony zostanie zakaz używania starych pieców węglowych ( obowiązuje Ustawa
Anty smogowa dla województwa pomorskiego) tzw. kopciuchów, ich właściciele będą musieli na własny koszt zmienić
sposób ogrzewania na ekologiczny.
O czym warto wiedzieć?
Jeśli dostaniesz dofinansowanie, w jego ramach będziesz musiał zlikwidować stary piec węglowy.
Program dofinansowania uzależniony jest od tego, czy Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze otrzyma dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021-2027 lub innych programów pomocowych , PROW, Programy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko
tel. 664747781 lub 733593738
e-mail: mtg.miastko@wp.pl
Nowe konto BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

