URZĄD MIASTA I GMINY w GĄBINIE
09-530 GĄBIN, UL. STARY RYNEK 16,
TEL. 24 267 41 50, TEL/FAX 24 277 12 56

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Gąbin, powiat płocki

Lokalizacja budynku/lokalu
Nr budynku

miejscowość
adres

ulica

Nr ewid. dz.

Nr lokalu

………………

Rodzaj budynku

















mieszkalno
Niezamieszkały użyteczności
gospodarczy/
jednorodzinny
wielorodzinny
usługowy
przemysłowy
- usługowy
(pustostan)
publicznej
inwentarski
 wolnostojący
 całoroczny
 sezonowy
 inny …………………………..
Liczba osób zamieszkujących ………………………
Wielkość ogrzewanej powierzchni ……………………………….m2
Dane dotyczące źródła ciepła (możliwość wielokrotnego wyboru)
Liczba
Rodzaje ogrzewania
ogrzewanie
c.u.w
urządzeń
Ogrzewanie na paliwo stałe:
……………



komora spalania zamknięta

komora spalania otwarta
Ogrzewanie olejowe
……………


Ogrzewanie gazowe



komora spalania zamknięta
……………

komora spalania otwarta
Ogrzewanie elektryczne
……………


OZE


 pompa ciepła
……………
 kolektory słoneczne
Inne źródło ogrzewania (jakie?) ………………………………….
……………


Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe zastosowane w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
Paliwa stałe – liczba pieców na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1 szt., wiek źródła, klasa kotła…..)
Liczba sztuk ………….
Moc ……………………..[kW]
Rok instalacji ……………………
Klasa kotła:

 kotły pozaklasowe lub brak informacji
 kotły- klasy 3
Indywidualny
piec C.O.

 kotły- klasy4
 kotły – klasy 5

 spełniający wymagania ekoprojektu

 brak informacji
 zasilanie ręczne z wentylatorem
 podajnik automatyczny
Czy wyposażony w urządzenie redukujące emisję/odpylające
 tak
 nie
jeśli tak deklarowana sprawność urządzenia ……………………..%
Sprawność cieplna urządzenia …………………… %
 brak informacji
Sposób podawania paliwa:

 zasilanie ręczne bez wentylatora

Źródło danych:

 tabliczka znamionowa  dokumentacja techniczna  inne (jakie ?) ………….………….…  brak informacji
Liczba sztuk ………….

Moc ……………………..[kW]

Rok instalacji ……………………

 brak informacji
Czy wyposażony w urządzenie redukujące emisję/odpylające
 tak
 nie
jeśli tak deklarowana sprawność urządzenia ……………………..%
Czy spełnia wymagania ekoprojektu:
 tak
 nie
Sprawność cieplna urządzenia …………………… %

Kominek

Źródło danych:

 tabliczka znamionowa  dokumentacja techniczna  inne (jakie ?) ………….………….…  brak informacji
Liczba sztuk ………….

Moc ……………………..[kW]
 brak informacji
Czy wyposażony w urządzenie redukujące emisję/odpylające
 tak

Rok instalacji ……………………

Sprawność cieplna urządzenia …………………… %

Piecokuchnia

 nie
Czy spełnia wymagania ekoprojektu:
Źródło danych:

jeśli tak deklarowana sprawność urządzenia ……………………..%

 tak

 nie

 tabliczka znamionowa  dokumentacja techniczna  inne (jakie ?) ………….………….…  brak informacji

Liczba sztuk ………….

Moc ……………………..[kW]
Sprawność cieplna urządzenia …………………… %
 brak informacji
Czy wyposażony w urządzenie redukujące emisję/odpylające
 tak

 nie

Piec

Rok instalacji ……………………

jeśli tak deklarowana sprawność urządzenia ……………………..%
 tak
 nie

Czy spełnia wymagania ekoprojektu:
Źródło danych:

 tabliczka znamionowa  dokumentacja techniczna  inne (jakie ?) ………….….…  brak informacji
Liczba sztuk ………….

Piec
wolnostojący/kaflowy

Rok …………..

Moc ……………………..[kW]
Sprawność cieplna urządzenia …………………… %
 brak informacji
Czy wyposażony w urządzenie redukujące emisję/odpylające
 tak

 nie

Rok instalacji ……………………

jeśli tak deklarowana sprawność urządzenia ……………………..%

 tak

Czy spełnia wymagania ekoprojektu:
Źródło danych:

 nie

 tabliczka znamionowa  dokumentacja techniczna  inne (jakie ?) ………….….…  brak informacji
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w ciągu roku w budynku/lokalu (zużycie średnioroczne)
……………………. ton
 olej opałowy
………………………..………….[litr]
 drewno kawałkowe ……………………….………[m3]
 orzech
 kostka
 pellet/brykiet ………………………………...…..…[ton]
 węgiel
 groszek
 miał
 inna biomasa ……………………………………….[ton]
 węgiel brunatny

 gaz butla/zbiornik LPG ………………..………….[m3]

 gaz przewodowy …………..…………[m3]

Czy budynek jest ocieplony lub czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?
 tak
 nie
 nie wiem
Jeśli tak to jakie jest ocieplenie? Jaki był zakres przeprowadzanej termomodernizacji?
 ocieplenie ścian



 do 5cm
 5-10 cm
 10-15 cm

Ocieplenie
dachu

 powyżej 15 cm

Ocieplenie stropu

Wymiana okien



Wymiana drzwi

Czy w budynku planowana jest termomodernizacja
 nie
 nie wiem
Jeśli tak to jaki jest zakres planowanej termomodernizacji?

 tak

 ocieplenie ścian
 do 5cm
 5-10 cm
 10-15 cm
 powyżej 15 cm


Ocieplenie
dachu





Ocieplenie stropu



Wymiana okien

Wymiana drzwi

Rok planowanej termomodernizacji …………………………………………………
Czy w budynku lokalu planuje się przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania?
 nie
 nie wiem
Jeśli tak to na jaki rodzaj ogrzewania?

 tak






ogrzewania gazowe

ogrzewanie olejowe

ogrzewanie elektryczne



OZE
Jakie? ……………..…….


kocioł na
paliwo stałe
ecodesign

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła …………………………………………………
Czy nieruchomość jest wyposażona w instalacje fotowoltaiczną?
o mocy……………………. [kW]
o pow. ……………………….[m2][
 nie

 tak
Usytuowanie instalacji

 na budynku
 na gruncie
 inny jaki? ………………………………………………………………………………….




właściciel

współwłaściciel

Źródło pozyskanych danych

lokator
Uwagi


najemca


zarządca

