Ankieta korygująca
Nr oceny (nagłówek)
nr …………….……./…………….…./…………........./….
(Powiat/gmina/miejscowość/nr budynku w bazie)

Data:

DANE OGÓLNE

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Imię i nazwisko inwestora
Telefon
e-mail
Adres budynku

Ulica i numer:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Powiat:
Województwo:

Instrukcja wypełniania:
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego danych
stwierdzonych przez audytora podczas inwentaryzacji i
potwierdzonych przez właściciela/osobę upoważnioną proszę o
uzupełnienie w części „Jest” wyłącznie informacji, które mają
podlegać korekcie, natomiast w części „Powinno być” (od
strony 18) wprowadzenie danych zgodnie z nowym
oświadczeniem. Prosimy, aby dane w części „Powinno być”
wypełnił/a i podpisał/a właściciel lub osoba upoważniona. W
przypadku, gdy wypełni to osoba upoważniona, należy do
zgłoszenia dołączyć upoważnienie.
Dane zinwentaryzowane i potwierdzone za zgodność dostępne
są na wniosek Gminy na Bezpiecznym Zasobie lub osobiście w
Krakowie, ul. Reymonta 20.
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JEST
DANE OGÓLNE

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Imię i nazwisko inwestora
Telefon
e-mail
Adres budynku

Ulica i numer:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Powiat:
Województwo:

DANE BUDYNKU (odpowiednie zakreślić)

2.
2.1

Typ budynku

wolnostojący
szeregowiec
bliźniak
zamieszkania
zbiorowego
opieki
zdrowotnej
inny (jaki?)

2.2

Technologia wznoszenia

tradycyjna,
szkieletowa
monolityczna
inna (jaka?
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Jednorodzinny
Wielorodzinny

2.3

Rok budowy

2.4

Czy budynek znajduje się w strefach
ochrony środowiska?

Park Krajobrazowy
Park Narodowy
Natura 2000
Inne

2.5

Czy budynek jest zabytkiem? Wpisany jest
do Listy Dziedzictwa Światowego
UNESCO?
Ilość osób zamieszkujących
Ilość kondygnacji użytkowych
Ilość lokali mieszkalnych

Tak

2.6
2.7
2.8

Nie

W przypadku domków jednorodzinnych będzie to 1
lokal

2.9

Poddasze

Użytkowe

Ogrzewane
Nieogrzewane

Nie użytkowe

2.10

Piwnica

2.11

Osłonięcie budynku

2.12

Pomieszczenia w piwnicy

Brak
Częściowo
Ogrzewane
podpiwniczone
Nieogrzewane
Pod całym
budynkiem
Brak osłonięcia
Średnie osłonięcie (małe drzewa, lokalne budynki)
Duże osłonięcie (duże drzewa, wysokie budynki)
Kotłownia
Garaż
Pomieszczenie gospodarcze
Spiżarnia
Inne (jakie?)
Salon
Łazienka
Pokój
Kuchnia
Korytarz
Sypialnia
Inne (jakie?)
Salon
Łazienka
Pokój
Kuchnia
Korytarz
Sypialnia
Garderoba
Pomieszczenie gospodarcze/techniczne
Inne (jakie?)

Podać ilość.

2.13

Pomieszczenia na parterze
Podać ilość.

2.14

Pomieszczenia na piętrze/poddaszu
jeśli jest użytkowe to wypisać ilość

3.

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

3.1

Czy inwestor chce wykonać izolacje i
odwodnienie ścian fundamentowych?

Tak

3.2

Okna

Nie
Stare
U=………

Gdy jest etykieta/dokumentacja najlepiej odczytać
współczynnik przenikania ciepła U, jeśli taka nie
istnieje to miejsce na wpisanie współczynnika U
pozostawić puste, uzupełnić tylko z czego jest
zbudowane okno.
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Izolacja termiczna
Hydroizolacja
Odwodnienie
Inne prace (jakie?)

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Pojedyncze
Podwójne
Potrójne
Inne (jakie?)

3.3

Drzwi zewnętrzne

Uwagi podobne jak wyżej w pkt 3.2.

3.4

Czy inwestor chce wymienić okna/drzwi?

3.5

Orientacja drzwi zewnętrznych

4.
4.1

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Pojedyncze
Podwójne
Potrójne
Inne (jakie?)

Stare
U=………

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Brak
Pojedyncze
Podwójne
Inne (jakie?)

Nowe
U=………

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Brak
Pojedyncze
Podwójne
Inne (jakie?)

Tak

Jakie?

Nie
Północna
Południowa
Wschodnia
Zachodnia

północna, południowa, wschodnia, zachodnia

Rodzaj źródła ciepła

Nowe
U=………

INSTALACJA OGRZEWANIA
Kocioł węglowy
Kocioł olejowy
Kocioł gazowy
Kocioł elektryczny
Kocioł na biomasę
Sieć ciepłownicza
Piecyk elektryczny
Kominek
Piec kaflowy
Inny (jaki?)

fotografia kotłowni, kotła pod względem stanu
technicznego

Pompa ciepła

4.1.1

Czy są dwa źródła ciepła?

Nie

W źródle ciepła należy podać np. kocioł
gazowy i kocioł węglowy
W udziale procentowych: stopień
wykorzystania: np. 60% czasu ogrzewanie
jest z kotła gazowego, 40% czasu z kotła
węglowego.

4.2

Woda/woda
Glikol/woda
Powietrze/woda
Inna (jaka?)

Tak

Rodzaj paliwa

Węgiel
Gaz
Biomasa
Prąd
Drewno
Olej opałowy
Ekogroszek
Inny (jaki?)
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Rodzaj źródła
ciepła:
Źródło 1:

Udział
procentowy:
Źródło 1:

Źródło 2:

Źródło 2:

4.3

Moc zainstalowanego źródła ciepła [kW]

Gdy jest tabliczka:
………..….. [kW]

Znajduje się na tabliczce znamionowej kotła

4.3.1

Orientacyjny rok produkcji kotła
jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu

4.3.2

Stan techniczny kotła

Stan dobry
Stan zły

4.3.3

Ilość zużytego paliwa [t/rok]/
[m3/rok]/ [MWh/rok] + całkowite
koszty zakupu [zł/t/rok]/ [zł/m3/rok]/
[zł/MWh/rok]

Ścianki osmolone

Tak
Nie
Rdza
Tak
Nie
Rozciekanie
Tak
Nie
Ilość zużytego paliwa
Koszt zakupu
[t/rok]/ [m3/rok]/ [MWh/rok] [zł/t/rok]/ [zł/m3/rok]/
[zł/MWh/rok]

z rachunków lub faktur zużytego źródłaokres roczny, gdy nie ma rachunków to
orientacyjna ilość oraz koszt.

4.3.4

4.4

Czy po roku 1984 została
przeprowadzona modernizacja
źródła ciepła ?

Nie
Tak

Sprawność źródła ciepła η
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Co dokładnie zostało zrobione?

Gdy jest tabliczka:

η =……. [-]

Rodzaj źródła ciepła
Rodzaj paliwa
Czy system ogrzewania
wspomagany jest przez urządzenia
automatyzacji/regulacji
rozprowadzania ciepła?

To samo co w pkt 4.1
To samo co w pkt 4.2
Tak
Jakie urządzenia?

Np. pompy obiegowe, cyrkulacyjne
Nie

4.4.4 Stan techniczny kotła
Czy instalacja pracuje w trybie ciągłym?

To samo co w pkt. 4.3.2
Tak
Nie
Przerwy w ciągu dnia: ………..[godz]
Przerwy w ciągu tygodnia: ……….[dni]
Zaizolowane
Niezaizolowane

4.5
Przewody instalacji c.o.
4.6
Rodzaj systemu oddawania ciepła

Grzejniki stare żeliwne

4.7

Grzejniki członowe/płytowe
Ogrzewanie podłogowe
Elektryczne grzejniki
akumulacyjne
Inne (jakie?)
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Z zaworami
termostatycznymi
Bez zaworów
termostatycznych

4.8

Czy wbudowany jest zasobnik ciepła
(bufor ciepła, zbiornik magazynujący wodę
do ogrzewania)?

Nie
Tak
Rok
produkcji

4.9

Czy inwestor chce wymienić źródło c.o.,
instalacje wewnętrzną do c.o.?

Parametry
zasobnika
70/55°C
55/45°C
Inne?

W przestrzeni
ogrzewanej
W przestrzeni
nieogrzewanej

Nie
Tak

Na jakie? W jakim terminie ? Jak wie na jakie
to wypisać konkrety: firma, wielkość, moc
Czy są do tego warunki?
Np. jeśli chce wymienić na kocioł gazowy to
czy do budynku doprowadzony jest gaz, czy
trzeba będzie dodatkowo projektować przyłącz
gazowy (koszty będą uwzględnione w
nakładach)

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

5.
5.1

Czy instalacja jest połączona z systemem
ogrzewania?

Tak
Nie

Jakie źródło ciepła ?
miejscowe podgrzewacze elektryczne
kotły stałotemperaturowe
kotły niskotemperaturowe
węzły cieplne
Inne (jakie?)

5.1.1

Czy są dwa źródła ciepła?

Nie
Tak

W źródle ciepła należy podać np. kocioł
gazowy i kocioł węglowy
W udziale procentowych: stopień
wykorzystania: np. 60% czasu
przygotowanie cwu jest z kotła gazowego,
40% czasu z kotła węglowego.

5.2

Rodzaj paliwa
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Rodzaj źródła
ciepła:
Źródło 1:

Udział
procentowy:
Źródło 1:

Źródło 2:

Źródło 2:

Ciepło wytwarzane w
budynku

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
gaz,
biomasa,
prąd,
drewno,
olej opałowy,
Inne (jakie?)

Ciepło wytwarzane poza
budynkiem (ciepłownie)

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
gaz,
biomasa,
prąd,
drewno,
olej opałowy
Inne (jakie?)

5.3

Przewody instalacji c.w.u.

Zaizolowane
Niezaizolowane

5.4

Czy instalacja pracuje w trybie ciągłym?

Tak

5.5

Czy system przygotowania ciepłej wody
wspomagany jest przez urządzenia
automatyzacji/regulacji rozprowadzania
ciepła?

Nie

Przerwy w ciągu dnia: ………..[godz]
Przerwy w ciągu tygodnia: ……….[dni]

Tak

Jakie urządzenia?

Np. pompy obiegowe, cyrkulacyjne
Nie

5.6

Czy wbudowany jest zasobnik ciepła
(bufor ciepła, zbiornik magazynujący
ciepłą wodę użytkową)?

Nie
Tak
Rok
produkcji

5.7

Czy inwestor chce wymienić źródło do
przygotowania c.w.u. ?

Parametry
zasobnika
70/55°C
55/45°C
Inne?

W przestrzeni
ogrzewanej
W przestrzeni
nieogrzewanej

Nie
Tak

Na jakie? W jakim terminie ? Jak wie na
jakie to wypisać konkrety: firma,
wielkość, moc

Czy są do tego warunki?
Np. jeśli chce wymienić na kocioł gazowy
stałotemperaturowy to czy do budynku
doprowadzony jest gaz, czy trzeba
będzie dodatkowo projektować przyłącz
gazowy (koszty będą uwzględnione w
nakładach)

6.

WENTYLACJA

6.1

Rodzaj wentylacji

6.2

Czy budynek jest szczelny?

Grawitacyjna
Mechaniczna wywiewna
Mechaniczna nawiewno-wywiewna
Hybrydowa
Tak

Czy nie widać wyraźnych nieszczelności np. przy
oknach, drzwiach lub w innych miejscach

Nie
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Co o tym świadczy?

6.3

Czy inwestor chce wymienić system
wentylacji ?

Nie
Tak

Na jakie? W jakim terminie ?

Czy są do tego warunki?
Np. jeśli chce wymienić na mechaniczną
to czy jest gdzie umieścić centralę,
urządzenia wspomagające czy
rekuperator
(koszty poniesie właściciel)

7.
7.1

INNE
Odnawialne Źródła Energii

Nie
tak

Instalacja fotowoltaiczna
Kolektory słoneczne
Wiatrak przydomowy
Pompa ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła
Inne(jakie?)
Podać ilość, moc, rok montażu, stan
techniczny.

7.2

Czy planowane są inwestycję w
odnawialne źródła energii?

Nie
tak

Instalacja fotowoltaiczna
Kolektory słoneczne
Wiatrak przydomowy
Pompa ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła
Inne(jakie?)
Podać orientacyjną datę inwestycji.

7.3

Inne uwagi
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8.

BUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

(wypisać poszczególne warstwy przegród zaczynając od strony zewnętrznej
np. tynk akrylowy 0,5cm, styropian 10cm, bloczki ceramiczne 25cm, tynk cementowo-wapienny 1,5cm)

8.1

- ściany zewnętrzne

-

8.2

- ściany wewnętrzne

8.3

- ściany wewnętrzne (oddzielające
przestrzeń nieogrzewana od ogrzewanej)

8.4

- strop między-kondygnacyjny (oddziela
kondygnacje ogrzewane)

8.5

- strop oddzielający kondygnację
ogrzewaną od nieogrzewanej

8.6

- strop oddzielający kondygnację
ogrzewaną od nieogrzewanej piwnicy

8.7

- stropodach/ dach

8.8

- posadzka na gruncie

8.9

- ściany fundamentowe

8.10

- inna przegroda:
………………………………….

-
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9.

WYMAGANE WYMIARY NA RZUTACH I PRZEKROJACH
UWAGI OGÓLNE:
Powierzchnie użytkowe wpisać tylko dla pomieszczeń, w których panuje znacząco niższa temperatura.
(Jeśli w budynku znajdują się 4 ściany to należy podać powyższe wymiary dla wszystkich 4 ścian)
RZUT DOMU, ELEWACJE DOMU z zaznaczonymi wielkościami (długość, grubość, wysokość) oraz należy

zaznaczyć kierunki świata
Im więcej danych będzie na rysunkach tym później mniej wątpliwości. W przypadku gdy właściciel ma
dokumentację projektową warto z niej skorzystać.

Ściany zewnętrzne oraz rzuty proszę rozrysować na osobnych stronach z pokazaniem
okien/drzwi oraz wszystkich charakterystycznych elementów.
9.1.1 Rzut piwnicy

9.1

10

9.1.2 Rzut parteru

11

9.1.3 Rzut piętra/poddasza

12

9.1.4 Elewacja północna
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)

13

9.1.5 Elewacja wschodnia
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)

14

9.1.6 Elewacja południowa
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)

15

9.1.7 Elewacja zachodnia
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)
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9.2

Powierzchnia domu [m2]

9.3

Całkowita powierzchnia ogrzewana
wewnętrzna

po wymiarach zewnętrznych,
w przypadku budynków prostokątnych podać
szerokość x długość

Łączna powierzchnia ogrzewana z parteru, piętra i
ewentualnie piwnicy jak jest ogrzewana

9.4

Wysokość wewnętrzna każdej kondygnacji Piwnica:
Parter:
Piętro/poddasze:

9.5

Wymiary komina spalinowego
średnica lub wymiary prostokąta, potrzebne do kotła
na biomasę.

Czy w kominie zamontowany jest wkład ze stali
nierdzewnej?

10.
10.1

WYMAGANA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Prosimy o wykonanie zdjęć w pozycji poziomej!
Fotografia każdej z elewacji
Wykonać po 2 fotografie każdej elewacji, najlepiej
prostopadle do danej ściany tak, żeby było widać
cały budynek. W przypadku gdyby nie dało się ująć
całego budynku prostopadle to wykonać zdjęcia pod
kątem z różnej perspektywy.

10.2

Fotografia źródła ciepła
kotła, piecyka lub innego znajdującego się w
budynku oraz tabliczki znamionowe jeśli jestj- po 2
zdjęcia z różnych perspektyw

10.3

Fotografia instalacji wewnętrznej
czy przewody c.o. i c.w.u. są zaizolowane, stan
techniczny, również fotografie grzejników (wystarczy
jeden, gdy wszędzie są takie same), zasobników,
wymienników, pomp i innych urządzeń
wspomagających system ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej.

10.4 Fotografia komina spalinowego:
Zdjęcie konieczne w przypadku wymiany kotła na
biomasę,
zdjęcie ukazujące stan techniczny przewodu
spalinowego jeśli jest możliwe jego wykonanie
poprzez otwory kominowe służące do czyszczenia,

11.

INNA DOKUMENTACJA

11.1 - Skany rachunków bądź faktur z ilości
zakupionego lub zużytego nośnika energii
W przypadku braku lub gdy właściciel nie będzie
chciał udostępnić, konieczne jest uzupełnienie pola
4.4.3.
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POWINNO BYĆ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

DANE OGÓLNE
Imię i nazwisko inwestora
Telefon
e-mail
Adres budynku

Ulica i numer:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Powiat:
Województwo:

DANE BUDYNKU (odpowiednie zakreślić)

2.
2.1

Typ budynku

wolnostojący
szeregowiec
bliźniak
zamieszkania
zbiorowego
opieki
zdrowotnej
inny (jaki?)

2.2

Technologia wznoszenia

tradycyjna,
szkieletowa
monolityczna
inna (jaka?
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Jednorodzinny
Wielorodzinny

2.3

Rok budowy

2.4

Czy budynek znajduje się w strefach
ochrony środowiska?

Park Krajobrazowy
Park Narodowy
Natura 2000
Inne

2.5

Czy budynek jest zabytkiem? Wpisany jest
do Listy Dziedzictwa Światowego
UNESCO?
Ilość osób zamieszkujących
Ilość kondygnacji użytkowych
Ilość lokali mieszkalnych

Tak

2.6
2.7
2.8

Nie

W przypadku domków jednorodzinnych będzie to 1
lokal

2.9

Poddasze

Użytkowe

Ogrzewane
Nieogrzewane

Nie użytkowe

2.10

Piwnica

2.11

Osłonięcie budynku

2.12

Pomieszczenia w piwnicy

Brak
Częściowo
Ogrzewane
podpiwniczone
Nieogrzewane
Pod całym
budynkiem
Brak osłonięcia
Średnie osłonięcie (małe drzewa, lokalne budynki)
Duże osłonięcie (duże drzewa, wysokie budynki)
Kotłownia
Garaż
Pomieszczenie gospodarcze
Spiżarnia
Inne (jakie?)
Salon
Łazienka
Pokój
Kuchnia
Korytarz
Sypialnia
Inne (jakie?)
Salon
Łazienka
Pokój
Kuchnia
Korytarz
Sypialnia
Garderoba
Pomieszczenie gospodarcze/techniczne
Inne (jakie?)

Podać ilość.

2.13

Pomieszczenia na parterze
Podać ilość.

2.14

Pomieszczenia na piętrze/poddaszu
jeśli jest użytkowe to wypisać ilość

3.

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

3.1

Czy inwestor chce wykonać izolacje i
odwodnienie ścian fundamentowych?

Tak

3.2

Okna

Nie
Stare
U=………

Gdy jest etykieta/dokumentacja najlepiej odczytać
współczynnik przenikania ciepła U, jeśli taka nie
istnieje to miejsce na wpisanie współczynnika U
pozostawić puste, uzupełnić tylko z czego jest
zbudowane okno.
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Izolacja termiczna
Hydroizolacja
Odwodnienie
Inne prace (jakie?)

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Pojedyncze
Podwójne
Potrójne
Inne (jakie?)

3.3

Drzwi zewnętrzne

Uwagi podobne jak wyżej w pkt 3.2.

3.4

Czy inwestor chce wymienić okna/drzwi?

3.5

Orientacja drzwi zewnętrznych

4.
4.1

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Pojedyncze
Podwójne
Potrójne
Inne (jakie?)

Stare
U=………

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Brak
Pojedyncze
Podwójne
Inne (jakie?)

Nowe
U=………

Plastik
Drewno
Aluminiowe

Oszklenie:
Brak
Pojedyncze
Podwójne
Inne (jakie?)

Tak

Jakie?

Nie
Północna
Południowa
Wschodnia
Zachodnia

północna, południowa, wschodnia, zachodnia

Rodzaj źródła ciepła

Nowe
U=………

INSTALACJA OGRZEWANIA
Kocioł węglowy
Kocioł olejowy
Kocioł gazowy
Kocioł elektryczny
Kocioł na biomasę
Sieć ciepłownicza
Piecyk elektryczny
Kominek
Piec kaflowy
Inny (jaki?)

fotografia kotłowni, kotła pod względem stanu
technicznego

Pompa ciepła

4.1.1

Czy są dwa źródła ciepła?

Nie

W źródle ciepła należy podać np. kocioł
gazowy i kocioł węglowy
W udziale procentowych: stopień
wykorzystania: np. 60% czasu ogrzewanie
jest z kotła gazowego, 40% czasu z kotła
węglowego.

4.2

Woda/woda
Glikol/woda
Powietrze/woda
Inna (jaka?)

Tak

Węgiel
Gaz
Biomasa
Prąd
Drewno
Olej opałowy
Ekogroszek
Inny (jaki?)

Rodzaj paliwa
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Rodzaj źródła
ciepła:
Źródło 1:

Udział
procentowy:
Źródło 1:

Źródło 2:

Źródło 2:

4.3

Moc zainstalowanego źródła ciepła [kW]

Gdy jest tabliczka:
………..….. [kW]

Znajduje się na tabliczce znamionowej kotła

4.3.1

Orientacyjny rok produkcji kotła
jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu

4.3.2

Stan techniczny kotła

Stan dobry
Stan zły

4.3.3

Ilość zużytego paliwa [t/rok]/
[m3/rok]/ [MWh/rok] + całkowite
koszty zakupu [zł/t/rok]/ [zł/m3/rok]/
[zł/MWh/rok]

Ścianki osmolone

Tak
Nie
Rdza
Tak
Nie
Rozciekanie
Tak
Nie
Ilość zużytego paliwa
Koszt zakupu
[t/rok]/ [m3/rok]/ [MWh/rok] [zł/t/rok]/ [zł/m3/rok]/
[zł/MWh/rok]

z rachunków lub faktur zużytego źródłaokres roczny, gdy nie ma rachunków to
orientacyjna ilość oraz koszt.

4.3.4

4.4

Czy po roku 1984 została
przeprowadzona modernizacja
źródła ciepła ?

Nie
Tak

Sprawność źródła ciepła η
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Co dokładnie zostało zrobione?

Gdy jest tabliczka:

η =……. [-]

Rodzaj źródła ciepła
Rodzaj paliwa
Czy system ogrzewania
wspomagany jest przez urządzenia
automatyzacji/regulacji
rozprowadzania ciepła?

To samo co w pkt 4.1
To samo co w pkt 4.2
Tak
Jakie urządzenia?

Np. pompy obiegowe, cyrkulacyjne
Nie

4.4.4 Stan techniczny kotła
Czy instalacja pracuje w trybie ciągłym?

To samo co w pkt. 4.3.2
Tak
Nie
Przerwy w ciągu dnia: ………..[godz]
Przerwy w ciągu tygodnia: ……….[dni]
Zaizolowane
Niezaizolowane

4.5
Przewody instalacji c.o.
4.6
Rodzaj systemu oddawania ciepła

Grzejniki stare żeliwne

4.7

Grzejniki członowe/płytowe
Ogrzewanie podłogowe
Elektryczne grzejniki
akumulacyjne
Inne (jakie?)
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Z zaworami
termostatycznymi
Bez zaworów
termostatycznych

4.8

Czy wbudowany jest zasobnik ciepła
(bufor ciepła, zbiornik magazynujący wodę
do ogrzewania)?

Nie
Tak
Rok
produkcji

4.9

Czy inwestor chce wymienić źródło c.o.,
instalacje wewnętrzną do c.o.?

Parametry
zasobnika
70/55°C
55/45°C
Inne?

W przestrzeni
ogrzewanej
W przestrzeni
nieogrzewanej

Nie
Tak

Na jakie? W jakim terminie ? Jak wie na jakie
to wypisać konkrety: firma, wielkość, moc
Czy są do tego warunki?
Np. jeśli chce wymienić na kocioł gazowy to
czy do budynku doprowadzony jest gaz, czy
trzeba będzie dodatkowo projektować przyłącz
gazowy (koszty będą uwzględnione w
nakładach)

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

5.
5.1

Czy instalacja jest połączona z systemem
ogrzewania?

Tak
Nie

Jakie źródło ciepła ?
miejscowe podgrzewacze elektryczne
kotły stałotemperaturowe
kotły niskotemperaturowe
węzły cieplne
Inne (jakie?)

5.1.1

Czy są dwa źródła ciepła?

Nie
Tak

W źródle ciepła należy podać np. kocioł
gazowy i kocioł węglowy
W udziale procentowych: stopień
wykorzystania: np. 60% czasu
przygotowanie cwu jest z kotła gazowego,
40% czasu z kotła węglowego.

5.2

Rodzaj paliwa
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Rodzaj źródła
ciepła:
Źródło 1:

Udział
procentowy:
Źródło 1:

Źródło 2:

Źródło 2:

Ciepło wytwarzane w
budynku

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
gaz,
biomasa,
prąd,
drewno,
olej opałowy,
Inne (jakie?)

Ciepło wytwarzane poza
budynkiem (ciepłownie)

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
gaz,
biomasa,
prąd,
drewno,
olej opałowy
Inne (jakie?)

5.3

Przewody instalacji c.w.u.

Zaizolowane
Niezaizolowane

5.4

Czy instalacja pracuje w trybie ciągłym?

Tak

5.5

Czy system przygotowania ciepłej wody
wspomagany jest przez urządzenia
automatyzacji/regulacji rozprowadzania
ciepła?

Nie

Przerwy w ciągu dnia: ………..[godz]
Przerwy w ciągu tygodnia: ……….[dni]

Tak

Jakie urządzenia?

Np. pompy obiegowe, cyrkulacyjne
Nie

5.6

Czy wbudowany jest zasobnik ciepła
(bufor ciepła, zbiornik magazynujący
ciepłą wodę użytkową)?

Nie
Tak
Rok
produkcji

5.7

Czy inwestor chce wymienić źródło do
przygotowania c.w.u. ?

Parametry
zasobnika
70/55°C
55/45°C
Inne?

W przestrzeni
ogrzewanej
W przestrzeni
nieogrzewanej

Nie
Tak

Na jakie? W jakim terminie ? Jak wie na
jakie to wypisać konkrety: firma,
wielkość, moc

Czy są do tego warunki?
Np. jeśli chce wymienić na kocioł gazowy
stałotemperaturowy to czy do budynku
doprowadzony jest gaz, czy trzeba
będzie dodatkowo projektować przyłącz
gazowy (koszty będą uwzględnione w
nakładach)

6.

WENTYLACJA

6.1

Rodzaj wentylacji

6.2

Czy budynek jest szczelny?

Grawitacyjna
Mechaniczna wywiewna
Mechaniczna nawiewno-wywiewna
Hybrydowa
Tak

Czy nie widać wyraźnych nieszczelności np. przy
oknach, drzwiach lub w innych miejscach

Nie
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Co o tym świadczy?

6.3

Czy inwestor chce wymienić system
wentylacji ?

Nie
Tak

Na jakie? W jakim terminie ?

Czy są do tego warunki?
Np. jeśli chce wymienić na mechaniczną
to czy jest gdzie umieścić centralę,
urządzenia wspomagające czy
rekuperator
(koszty poniesie właściciel)

7.
7.1

INNE
Odnawialne Źródła Energii

Nie
tak

Instalacja fotowoltaiczna
Kolektory słoneczne
Wiatrak przydomowy
Pompa ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła
Inne(jakie?)
Podać ilość, moc, rok montażu, stan
techniczny.

7.2

Czy planowane są inwestycję w
odnawialne źródła energii?

Nie
tak

Instalacja fotowoltaiczna
Kolektory słoneczne
Wiatrak przydomowy
Pompa ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła
Inne(jakie?)
Podać orientacyjną datę inwestycji.

7.3

Inne uwagi
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BUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

8.

(wypisać poszczególne warstwy przegród zaczynając od strony zewnętrznej
np. tynk akrylowy 0,5cm, styropian 10cm, bloczki ceramiczne 25cm, tynk cementowo-wapienny 1,5cm)

8.1

- ściany zewnętrzne

-

8.2

- ściany wewnętrzne

8.3

- ściany wewnętrzne (oddzielające
przestrzeń nieogrzewana od ogrzewanej)

8.4

- strop między-kondygnacyjny (oddziela
kondygnacje ogrzewane)

8.5

- strop oddzielający kondygnację
ogrzewaną od nieogrzewanej

8.6

- strop oddzielający kondygnację
ogrzewaną od nieogrzewanej piwnicy

8.7

- stropodach/ dach

8.8

- posadzka na gruncie

8.9

- ściany fundamentowe

8.10

- inna przegroda:
………………………………….

-
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9.

WYMAGANE WYMIARY NA RZUTACH I PRZEKROJACH
UWAGI OGÓLNE:
Powierzchnie użytkowe wpisać tylko dla pomieszczeń, w których panuje znacząco niższa temperatura.
(Jeśli w budynku znajdują się 4 ściany to należy podać powyższe wymiary dla wszystkich 4 ścian)
RZUT DOMU, ELEWACJE DOMU z zaznaczonymi wielkościami (długość, grubość, wysokość) oraz należy

zaznaczyć kierunki świata
Im więcej danych będzie na rysunkach tym później mniej wątpliwości. W przypadku gdy właściciel ma
dokumentację projektową warto z niej skorzystać.

Ściany zewnętrzne oraz rzuty proszę rozrysować na osobnych stronach z pokazaniem
okien/drzwi oraz wszystkich charakterystycznych elementów.
9.1.1 Rzut piwnicy

9.1

26

9.1.2 Rzut parteru

27

9.1.3 Rzut piętra/poddasza

28

9.1.4 Elewacja północna
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)

29

9.1.5 Elewacja wschodnia
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)

30

9.1.6 Elewacja południowa
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)

31

9.1.7 Elewacja zachodnia
(proszę również rozrysować zagłębienie piwnicy w terenie)
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9.2

Powierzchnia domu [m2]

9.3

Całkowita powierzchnia ogrzewana
wewnętrzna

po wymiarach zewnętrznych,
w przypadku budynków prostokątnych podać
szerokość x długość

Łączna powierzchnia ogrzewana z parteru, piętra i
ewentualnie piwnicy jak jest ogrzewana

9.4

Wysokość wewnętrzna każdej kondygnacji Piwnica:
Parter:
Piętro/poddasze:

9.5

Wymiary komina spalinowego
średnica lub wymiary prostokąta, potrzebne do kotła
na biomasę.

Czy w kominie zamontowany jest wkład ze stali
nierdzewnej?

10.
10.1

WYMAGANA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Prosimy o wykonanie zdjęć w pozycji poziomej!
Fotografia każdej z elewacji
Wykonać po 2 fotografie każdej elewacji, najlepiej
prostopadle do danej ściany tak, żeby było widać
cały budynek. W przypadku gdyby nie dało się ująć
całego budynku prostopadle to wykonać zdjęcia pod
kątem z różnej perspektywy.

10.2

Fotografia źródła ciepła
kotła, piecyka lub innego znajdującego się w
budynku oraz tabliczki znamionowe jeśli jestj- po 2
zdjęcia z różnych perspektyw

10.3

Fotografia instalacji wewnętrznej
czy przewody c.o. i c.w.u. są zaizolowane, stan
techniczny, również fotografie grzejników (wystarczy
jeden, gdy wszędzie są takie same), zasobników,
wymienników, pomp i innych urządzeń
wspomagających system ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej.

10.4 Fotografia komina spalinowego:
Zdjęcie konieczne w przypadku wymiany kotła na
biomasę,
zdjęcie ukazujące stan techniczny przewodu
spalinowego jeśli jest możliwe jego wykonanie
poprzez otwory kominowe służące do czyszczenia,

11.

INNA DOKUMENTACJA

11.1 - Skany rachunków bądź faktur z ilości
zakupionego lub zużytego nośnika energii
W przypadku braku lub gdy właściciel nie będzie
chciał udostępnić, konieczne jest uzupełnienie pola
4.4.3.
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12.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ
…………………………………………………………………………..
imię i nazwisko właściciela lub osoby upoważnionej (czytelnie)

12.1

Oświadczam, że udzieliłem prawdziwych informacji dotyczących stanu budynku, kosztów
eksploatacji oraz innych danych wskazanych powyżej.

……………………………………..…………………………………………………………..
Data

(czytelny podpis właściciela/osoby upoważnionej)
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