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'wysĘpuje

iściowe (okreś|ić 7o)

lenieścianzewnętrŻnychf] TAKĘNlE,grubośóizolacji .....'..'.......cm,..'.''....''......'.(materiał)

leniepodłóg:!TAK/NNlE,grubośćizolacji.'...'....''...'cm, ......''(material)

leniedachu: ! TAK/E NlE, grubość izolacji.'...'''.......'cm, ....'...(materiał)

ka okienna: DREWNIANA

EJĄcE ŹRÓDŁo clEPŁA

)ioł Węglowy _ zasypowy

)ioł na ekogroszek z podajnikiem

: ŹRÓDŁo cIEPŁA

:ioł gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć Właściwe)

:ioł na

:ioł olejowy

zewanie elektryczne

. rok produkcji kotła..l:łc.,...{p*'o- @

. średnie roczne zużycie paliwa..6 T'....łoł'

. koszt 6'*9..ł1'zł,ox'

liary kotłowni: oługoft }'16_5.''cm, szerotose Ą.{-l..'.''cm, wysot<ośe .Z.3o-cm, czy kotlownia posiada ścianę ze*netrznfilnte

izacja kotlowni: ! pańer !fliwnica ! inne: '.'....'..'....'

nalna szerokoŚć przejŚc na drodze do pomieszczenia z kotlem ''. '.'Aź'Qr?Q. ..."^
ylacja kotłowni: nawiewna TAK / iillE, wyciągowaX NlE (zaznaczyc wlaściwe)

!grzewczy C'o: lzamknięty (n. przeponowe) !otwańy (n' przelewowe)sawitacvjnY

! wkład stalowyceramiczny

npowy OCYaĄą roo
średnica... ...cm:n,

?ś}2 ..... Lzasobnika c.w.u

!TAKest działalność gospodarcza?



NAKTÓRYM ZAIN STALOWANA I NSTALACJA
Bliźniak

't'ffi'...'.'.,.''^' wysokość pomieszczeń

Ęooddave
t.b.' Mi

KĄN{]

clo$E (okr€ólić %)

cdym budynkbm

onie &iar .e*mętanvcffi T/tl(/ ! NlE' grubość izolmji .' .... r'..'......'..'(matefił)

nh pdłÓg: I TAK/![NlE' grubośó izoĘi .''........,....cm, ',.'.''..'..........'..'.'.....'....(material)

niedadru: ITAKfrNtE,grubośólzolacji ........'..,....cm,...................,._,'......,....(matenał)

roldenna: Tl DREI^'NIANAM PcV

t Wlovry * zasypory

'ł 
na ekogrogrek z podainikiem

Źnóorocrptr
* gazowy na gaz: z si€tci / płynny (zanacąń tł6cłwe)

t oleiorry

,^uu'ołrg*,ł. łtr{ r*

. rok produkcii kola .,n.?-? ę.'.U'

. średnle roczne zĘc *'b,*2' t6'ś on.

. koszt zuźycia paliwa xłfóO..a r oł.

effinłe

tna ,łłdcis"}

Nr ewid. działki: .',.. .' obręb

miana ..........................

)wan4.,........,.........

09. 08. t0i9
3

znak

Ęa kotcrunpóałrr npimica I inne: ..'........'.....

ilna salokość prŹglśó na dmdze do pomieszc.zen lazx*n .,..'?-o*.......''.'....cm

rcia kotovrnl: nalvlefila TAK / NlE, qfiągmŁTA( l NlE (zanłzyć w6ciwe) ,, 
' 

,

|lz*czy c.oi lzamknĘty (n. pruepono'ł€) lotwsty (n' pzeleuowe) fl gfa*itacyjny \,/

9V o&a Łd/4
&ednica.,..'......cm: I brak D(vldad ceramlczny n*kdgtalory prumwłly

ry ,cm, czy

łloLc.

działalnośćŃ



r"*r'-'""'

Bliźniak

.6.(D2.Ec

ynku

|-l poddasze nieużytkowe

1}pokość Pomieszcz rn Ziś',
.6. ..

L
''.Żł:{).

ilość mieszkańców.....
,....m2

(wskazać maleńał)rrowana

, występuje

$ciowe (określić "/d

lenie podlÓg: ! TAK/ ErNlE' grubośóizolacji ....'...z'..Clll,'.'..''.....'.''.a..'.......'......(materiał)

leniedachu: MAK/oNlE,grubośÓizolacji../.4.'.\......r^,...'..il*<--.(_:r.-''l'...'(material)

lenie ścian zewnętrznych Ę(TAK / [ NlE, grubość izolacji

EJĄcEŹRÓDŁ0 clEPŁA

:ioł węglowy - zasypowy

:iol na ekogroszek z podajnikiem

:ŹRÓDŁo clEPŁA

:iol gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)

:iol na drewno

;ioł olejowy

ŻeWanie elektryczne

. rokorodukcii kotła' ...z.p o 6..il;;;;il;il; 5/i;-

. moc kotła...
L,

..kw

koszt

2

riary kotłowni: dlugośe '.ł.o-9...',.r.rokośó.'?9_.?-.cm, wysołose ?P.9'..cm, czy kotlownia posiada ścianę zewnetrzna@r'
izacja kotłowni:BPańer lpiwnica ! inne:_.....'.

nalna szerokoŚć przejść na drodze do pomieszczenia z kollem '.' ... ..il p.

t gzewczy C.0: lzamknięty (n. pneponowe) fiptwańy (n. pzelewowe) ! grawitacyjny

npOlvy

n, sreonica-Z_f,'cm: ! brak lwkład ceramiczny ! wkład stalowy

.........cm
-/'t^wvciaso(!Nl

lfmurowany

ylacja kotlowni: nawiewna TAK / NlE, E (zaznaczyć wlaściwe)

l. zasobnika c.w.u IQ
est działalność gospodarcza? !TAK



Nr ewid. dzi

nku
'' 2ł.'?-.o|.'''''.'.'' ri*v"ruost
ilość mieszkańców'...J.............

nieużylkowefl ooddasze
pomieszczeń41ł..m

I\łvJ !''"ą G tni ĘvM ri:łL. ivi' ł! eckiI( A NI

Ź f' 0s, i.$;J
......(ł{.Y.bLo.lł'A...............1wskazać material}

/nlana ............

)wana...

(określić %)

vystępuje

;ctowe

nie ścian zewnętrznych ĘfAK / ! NlE, grubość izolacji

lnie podlóg:ĘfIAK/ f] NlE, grubość izo| aai...'ł-.....
lnie dachu: ft'rłx l g NlE, grubość izolacj| n 5 . .

a okienna: DREWNIANA

..(mateńal)

..(material)

cm,

cm,

. moc t<otła ..',3. ]..3'..............'.....,.**

. średnie roczne

. rok produkcji kotła ...

JĄcE ŹRÓDŁo clEPtA
oł węglowy - zasypwy
oł na ekogroszek z podajnikiem

ŹnÓoro crrprł

oł gazowy na gaŻ: z sieci / plynny (zaznaczyć właŚciwe)

oł na / drewno

oł olejowy

:ewanie elektryczne

ary kotlowni: długoóć .ł,flQ..', ,'ooLose .l00-...', unvsor,oso J.c0-'.cm, czy kolłownia posiada ścianę zewnętzną TAl(NlE

lacja kotlowni:.oałłemrra;fAl(*},łłE' wyciągowa TAK /.}łłEfaznaczyć wlaściwe)

gzewczy C.O:pamknięty (n. pzeponowe) lotwarty (n. pzelewowe) ! grawitacyjny

PO'tW

', 
sreoni.al(ł..cm:$rak f]wklad ceramiczny ! wkład stalowy lmurowany

ncja kotłowni:fiParter

alna szerokość pzejśó na drodze do pomieszczenia z kotlem .9.0 .. ........
Ipiwnica I inne:

'lłt.C..t"l.Lato:

działalność DTAK Enre



Bliźniak

Nr ewid, działki: '.,,., obręb: '...'.

dynku

n poddasze nieużytkows

pomigszczoń'..',..',m

nurowanB ,t'...',,.i ';.i.i .l:'':J'',..11;..i.::. l.'|ąl..nż..|.l'.,:'. '!r|.l.a,:_...(Wskazać matgrial) yria-Ęo- Vvttl,vp

1n4,,,..,,..,,......
kewnlana .................

io Występuje

ięściowa

arka

lplonie Ścian zownętanych

lplenio podlÓg: il TAK

lplonio dachu: !

TAK

izolacji.^.....".,...,,.0m,.i...,i,..,,..,,-,,,.,.,.,,,,,.,,..(matorial)

gruboŚÓ izolacji,.....';...'..,'Clll, ..,'.'...",..',.,.,(material)

|'EJĄcE żRÓDŁo clEPŁA

ociol węglowy - zasypowy
ociol na okogroszek z podainiki6m
vE zRoDŁo clEPtA

ociol gazowy na gaŻ; z sioci / plynny {zaznacŻyć w|aŚciwe)

na

ociol olejowy

gnewanie elektryczne

, moc k01ra....."....,.fi3.........,..-.-n*

. rok produkcji kołla.''...'

. średnio roczno

'miary kotłowni: dlugose 2s.L2 cm, sre,orose '2'.QPo','y.o'lo,uffi,.cm, czykoUownia posiad9ścianęzewnętrznąIłgNlE

alizacla kollownii!/rter lpiwnica ! ,llg' .,,....,.,.,.,.

rimalna szerokośĆ przojŚc na drodze do pomieszczenia z kołtr' ,,'..'.)Ó0,.._,.....,.rn
ntylacia kotlowni: nar'tiewnaJAl( / NiE, wyciEgowa TAK / NlE (zaznaczyć vliaściwe)

-/
ad gnewczy C.OĘmklrięty 1n. przeponowe) [']otwarty (n. przelowovlo) [ grawitacyjny

)m00wv

nlą s,.oni..20cm: ! brak |]wklad cetamiczny n Wklad stalo\ły )ń'*o"*,

mnoŚc zasobnika c,w,u L
jest działalność nTAK

L



Nr ewid. dzialki: ..,, obręb:

Żl
<.

Ą80

śÓ

fif tsI.,l"

YTl
r?.f)

pomi6szczoń '-''-'1łl

EPŁA

r0Wy

podajnikiem

z sieci / plynny (zaznaczyć vllaściwe) .......,.*."kw
r?tr

..-.-...,*1.-L..^

'"4

. moc kotla,,,

rok produkcji kotla.,.

. średnie roczne

koszt

i]fiQ '.rn ....*r, ..?BD'' 
'yrot 

ost '.ffi-, czy koUownia posiada Ścianę Żewnętlzllą TAlfilE

ewna TAK / NlE, wyciqgowa IAK / NlE (zaznaczyÓ wlaŚciwe)

amknięty (n. prŻoponowe) [lotwańy (n. pnelewowo) ! grawitacyjny

n: [] blak |]wkład ceramiczny I wklad stalowy

arter flpiwnica

:jśi na drodze do pomieszczenia

n,\C}'\ cr-h.\ ołpń,o Dniamnnóń zlcnhnika n trt l l zho



\_ l 1'j.ć! ri;Ą tr(;

Nr ewid. działki:

. ..pr.......

..ddQ........n,
ć mieszkańców... '..

vyysokość pomieszcz eń '.łłną)
ća'k '.l+. ...'. (Wskazać materiał)

/'m NlE, grubość izolacji .'.'.....'''...'cm,

/BNlE, grubośc izolacji ..'...'...'....'cm,

rychp TAK / [ NlE, grubośÓ izolacji

..(materiał)

.'(materiał)

: sieci / płynny (zaznaczyć wlaściwe)

:PŁA

)wy

)odajnikiem

drewno

. rok produkcji kotła .' . 2Q. /-'o*

. średnie roczne zuż ycie paliwa''.S. filnx.

. moc kotla .....kw

. koszt 'ł5P..ł''.t,o*.

,ł.ł'Q.''.rr-,sr",oxose'łł..i.'''cm,wysokość /'?^{."^,"r' xotłowniaposiadaścianęzewnętrznąTAl(NlE

mknięty (n. pzeponowe) [otwarty (n' pzelewowe) [ grawitacyjny

ł
l: ! brak lwkład ceramiczny ! wkład stalowy Ęłnurowany

:wna 1),( l NlE, wyciąowa TAK / NlE (zaznaczyó właściwe)

rter fllpiwnica ! inne: ......

iŚćnadrodzedopomieszczeniazkotlem . ?..ł



Bliżniak

Nr ewid. działki: .', obręb

lynku
c{ tGrninyUfzą

leckńs

Ł.I\Tł#'G '' ̂
2, 

ryysokość
ilość mieszkańcÓw'.. '.. H'. '........

...... '.. '. '. '. '' '.. '. '(wskazaÓlurowana

rewntana

na
0 B. 08, ?'i9 40

AN
5:.)

znak sPe występuje

lęściowe ...'....'..' (określić %)

wv.
ików.

DREWNIANA /

..cm,ścianplenie

NIplenie E,podlóg .Elnx
dachu: NIplenie cEJo*

lEJĄCEŹRÓDŁo clEPŁA

riol węglowy - zasypowy

rciol na ekogoszek z podajnikiem

'E ŹRÓDŁo clEPŁA

rioł gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyÓ właściwe)

rioł olejowy

lrzewanie elektryczne

pioł na drewno

. moc kolła ..kwĄą

rok kotłaprodukcji

rocŻneśrednie paliwa.

ł

niary kotłowni: długoseł.t{-'...', ,r.,or,oso }'.t{..'c', -y*ł.s*r.V_{..cm, czy kotlownia posiada ścianę zewnęrzna@rulr

lizacja kotłowni: psailer lpiwnica ! iTe,;.'.''.'.......

malna szerokośÓ prze.jść na drodze do pomieszczelp z kotlem ..l 'Qt9Q.......,*
tylacja kotłowni: nawiewna TAK @Wciaso*{rnt} rute tzaznaczyc wlaściwe)

d grzewczy c.o: lzamknięty (n' pzeponowe) lotwańy (n. pzelewowe) ! grawitacyjny

! Wkład stalowy ffi,0*.n,

kst6v-

fkład ceramiczny

npowy I a
in, średnica'Łx'9.cm: ! br

ość gospodarcza?'est !TAl(



Wolnostojący BIiŹniak

ynku

I po{dasze nieużytkowe

pomieszczeń |4.śń

c

...........'...(wskazaó materiał)

4.,......,....,...

rrowana 9i...T
lwniana

, występuje

2sciowe '... (określió %)

lenie ścian zewnętznycn prnx t ! NlE, gruboŚć izolacji ....

lenie podlóg: ETAK/ ! NlE' grubość izolacji . ,.tt -.' '"r,
lenie dachu: Ę TAK / ! NlE, grubość izolacji .'ł16....'.r^,

.st.ę'u'ę. il'l'.ceł{'.'(material)

'il-'ę.c'łł'*'.''.'..'..(materiał)
ka okienna: DREWNIANA /

.......cm,

PCV

EJĄcEŹRÓDŁo clEPŁA

]iol Węglowy - zasypowy

:ioł na ekogroszek z podajnikiem

: zRÓDŁo clEPŁA

)iol gaŻowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć Właściwe)

rioł na

:ioł olejowy

Żewanie elektryczne

.kw. moc kotła

. rok produkcji kotła

. koszt

. średnie roczne zużycie

liary kotlowni: długoś e .'2'&-Q."^, r.",oło* .?_9-9-'.c., 
"yroL.se 

{.#.9.cm, czy kotlownia posiada ścianę zewnętzną TAl(lE

izacjakotlowni: Ępańer lpiwnica I inne: .....'''..'..'.......'.....

nalnaszerokoŚćprzejśÓnadrodzedopomieszczeniazkolłem '....'''.'g'O.'.'..'.'''"^
ylacja kotłowni: nawiewna TAK / NlE' wyciągowa TAK / lłlF (zaznaczyc wlaściwe)

!gzewczy C.0: $zamknięty (n. przeponowe) lotwarty (n. pzelewowe) ! grawitacyjny

ceramrczny ! wkład sta|owy Ęmurowanyll#0.,..1f*''n *.*

A.ŁC'zasobnika c.w.u
wody

Q.ł.

ność gospodarcza?est ETAK IE


