
Wszystkie pola oznaczone na czerwono prosimy wypełnić. 
Powiat: Powiat Limanowski Gmina: Miasto Limanowa Miejscowość: Limanowa 

1. Lokalizacja lokalu/budynku 

Ulica: ………………………………………………… ….  Nr budynku/ lokalu……………Liczba lokali w budynku ……… 

2. Typ budynku 

 jednolokalowy  mieszkalno-usługowy  przemysłowy 

 wielolokalowy  
usługowy 

 pustostan   

 
mieszkalny  użyteczności publicznej  brak budynku w terenie 

3. Rok budowy budynku ( dekady) 

 1970 i starsze     1971-1980  1981-1990 

 1991-2000  2001-2010  po 2011 roku 

4. Powierzchnia i kubatura ogrzewana budynku/lokalu 

Powierzchnia: ………………………………… m2 Kubatura: ………………………………… m3 

5. Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 Ogrzewanie na paliwo stałe  Ogrzewanie olejowe  Ogrzewanie gazowe 

 Ogrzewanie elektryczne  Brak lub inne źródło………………  OZE *(Odnawialne źródła energii) 

6. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu     (istniejące źródła ciepła) 

Indywidualny 
piec C.O. 

Ilość pieców: 
…………….. 

Moc pieca: 
………. kW 

Wiek pieca:      
 do 5 lat   5-10 lat powyżej 10lat 

   załadunek ręczny kotły  kotły pozaklasowe  klasa 3  klasa 4  klasa 5 

 załadunek automatyczny  ekodesign 

Piec kaflowy: 
Ilość sztuk: 
…………….. 

Moc pieca: 
………. kW 

Wiek:      
 do 5 lat   5-10 lat powyżej 10lat 

Koza : 
Ilość sztuk: 
…………….. 

Moc 
: ………. kW 

Wiek:      
 do 5 lat   5-10 lat powyżej 10lat 

Kominek: 
Ilość sztuk: 
…………….. 

Moc  
………. kW 

Wiek:      
 do 5 lat   5-10 lat powyżej 10lat 

Trzon 
kuchenny: 

Ilość sztuk: 
…………….. 

Moc  
………. kW 

Wiek:      
 do 5 lat   5-10 lat powyżej 10lat 

7. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego oraz energii w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie) 

      Rok:………………………………    Węgiel ………………………….Mg Biomasa/Drewno:……………….m3 

 Ekogroszek: …………………..Mg    Energia elektryczna ………….kWh Inne paliwa stałe……………Mg/m3 

8. Sposób przygotowania centralnej wody użytkowej  

 bojler/pogrzewacz elektryczny  piecyk gazowy  kocioł na paliwa stałe 

 OZE (Odnawialne źródła energii)      inne, jakie? ………………………………………………………… 

9. Zastosowane odnawialne źródła energii (OZE) 

 kolektory słoneczne    fotowoltaika    pompa ciepła 

      

      

      

      

      

Miasto Limanowa uzyskało dofinansowanie na termomodernizację 

budynków oraz na wymianę pieców centralnego ogrzewania  w budynkach 

miejskich i prywatnych. Udział w tych programach nałożył obowiązek 

zewidencjonowania wszystkich budynków na terenie miasta pod kątem 

termomodernizacji i ogrzewania. Dlatego zwracamy się z prośbą o 

wypełnienie ankiety, aby miasto mogło dalej uzyskiwać dotacje dla 

mieszkańców . Prosimy o zwrot ankiety na okienko podawcze w Urzędzie 

Miasta Limanowa bądź mailowo na adres : emol@miasto.limanowa.pl 

 

Jeszcze raz proszę o poważne potraktowanie tej sprawy   
 

mailto:emol@miasto.limanowa.pl


10. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja? 

 Tak  Nie    Nie wiem 

       Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ? 

 docieplenie ścian …………m2  docieplenie dachu……………..m2  
docieplenie 
stropu…………m2 

 wymiana okien   wymiana drzwi 

11. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej                                       ……………………………..kWh/rok 

12. Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?     Rok planowanej modernizacji  : ……………………….. 

 Tak  Nie  Nie wiem 

       Jaki jest zakres planowanej termomodernizacji ? 

 docieplenie ścian …………m2  docieplenie dachu…………m2  
docieplenie 
stropu…………m2 

 wymiana okien  wymiana drzwi   

13. Planowane odnawialne źródła energii  (OZE)                   Rok planowanej modernizacji  : ……………………….. 

 Tak  Nie         Nie wiem 

       Jaki jest zakres planowanych działań? 

 fotowoltaika     kolektory słoneczne    pompa ciepła  Inne, jakie?......................... 

14. Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła? 

 Tak  Nie  Nie wiem 

        Planuje się wymianę systemu grzewczego na: 

 ogrzewanie elektryczne  ogrzewanie   olejowe  ogrzewanie gazowe 

 OZE (odnawialne źródła  energii)  Inne /jakie?………………………… 
       Rok planowanej modernizacji  :            

………………………………….. 

15.Źródło pozyskanych danych 

 Właściciel/lokator  Zarządca      Najemca ………………………………………... 

16. Uwagi ( Ważne !!! jeśli dokonano wymiany kotła w ostatnich 5 latach  -należy podać datę wymiany i rodzaj 
starego i nowego  ogrzewania) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2017r nie można spalać drewna o wilgotności powyżej 20%( drewno sezonuje się co najmniej 2 lata)   
a także nie można stosować mułów i flotów węglowych .Przy zakupie nowego urządzenia grzewczego zawsze 
upewnij się u sprzedawcy lub producenta czy urządzenie posiada certyfikat i spełnia wymagania EKOPROJEKTU 
( tzn.nie posiada rusztów awaryjnych a sprawność cieplna jest co najmniej 80%) Zachowaj dokumenty w razie  
kontroli. Listę kotłów i kominków ,które spełniają wymagania ekoprojektu dostępne są na stronie : 
www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt 

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA I ULGI  DO  PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH I WYMIANY KOTŁÓW : 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE- 

forma dotacji i pożyczki (oprocentowanie 2%) 

ULGA PODATKOWA NA TERMOMODERNIZACJE 

wg. ustawy z 9  listopada 2018r. 

• dotyczy budynków jednorodzinnych istniejących i nowo 
budowanych ( dopuszczalne  30% powierzchni usługowej) 

• uwzględnia wydatki poniesione od 1.01.2018r 

• okres realizacji :24 miesiące 

• wysokość dofinansowania zależna od dochodów  
( od 30 do 90 % dofinansowania) 

• min.koszty kwalifikowalne: 7tyś.zł – max.koszty: 53tyś zł.  

• aplikacja wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub: 
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta 

• ulga w wysokości do 23 % inwestycji. 

• dotyczy budownictwa jednorodzinnego 
uwzględnia wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. 

• przez trzy lata można odliczyć od dochodu nawet 
 53 tys. zł. 

• wydatki będą musiały być udokumentowane fakturami 
 

http://www.powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt


 


