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NIEylacja właściwe)(zunrczyć

4"azasobnika c.w.u L

nośĆ gospodarcza?est !TAK



Bliżniak

Nr ewid' działki , obręb: u T

{ooocasze
rcmieszczeri{fmi"'ś.a''.'..'.'^'

nieużylkowe

chĘ(TAK / ! NlE, grubość izolłji .'....

fi NlE, grubość izotacji ..'.'''...'.....cm,

Ęrulr, gruuosc izolĄi,...'...'',..''.cn,

INIANA

...cm,

... '.(materiał)

..'.'(materiał)

)ŁA

vy

dajnikiem

;ieci / płynny (zazntzyć właściwe)

drewno

. moc kota b?, r*

h,rbarr, rrrrrLose 'k r..d0c', w'isoxa9 Z.,.ŻQsm, czy kotrbwnia posiada ścianę zewnętrzną TAKN|E

ma TAK / ME,&yciiuowaW NlE (zaznaczyć właściwe)

nknięty (n. przepono,velĘ$wartl 1n. pze'ewowe) ! grawiteyiny

! brak lwkład ceramiczny

piwnica
pomleszcz€nla

I inne:

2xowm........J.Q.............cm

stalowy lmurowany

ler

ć na drodze do



nBIźni*

Nrewki. dzidki: ... , obręb:

'nku h**'"
ttqry*re

pon*szrzA
bść

1?
il O,u.?*

.. {*rcslć*)
''"|ęss
f,urp

TAK, n ilE' grubŃiizda6.. .......{'Il

HlE. gr.fusÓ ideji -''...'''-.. ..'crn' ""-....{ndBH}

r*:slat z€nęt"a'ytrt

nbpotilóg: fi
nbłidlu: I

t gauoryy'u gla z l*łś l flyw1 |zzlazyeri*i'e)

'**ły*anŁddrlycar

cf,PŁA

idremo

t pod:itl*n

lĄcf ŹRÓł.ocsłr

'Ęg|orry-zaypry

,{ł.rnM .kw

''\'ł. ' r"
n 6Trd( łdapdrtdi

pdiva

pzmy c.e flzłtaĘy {n. pxprre) |Jdraty {n efu) Frdł'iry
qt
YdriJ) O r* Db* [*rdd caar*ny

ut*,ll'n"*aJ, QQ. *
*'ldołnt |]pab
tB sue'okqił pr4łić m
ria lodor*naŁ:*n

D*dstdrt ilmttosty

Lato:

działalnoŚć gospoda'EEa? ilrrn(



Nr ewid. działki: 561 0036' Stojadła

[_l poddasze nieułtkowe
vtyookosó pomieszozul 2,5m

2

nobłid)

'................,'..... (okro{lió %)

r TAK / fl NlE, gubołÓ ildą 10bm, st]/rolian matońał)

llĘi grubo& izolacii ............ '...cn, . '.-..'.....'.,..... '..... '.. '......(maleriał}

lE' gubośió izoĘi 10....... '..'. '...cm, udna mine{ahs'..'... '{mateńoł)

. nnc koda 17 kW

ikiom

/ dyrmy (zaŻnoaąŃ,'laściwg}

. rokprodukoli ko0o 2009

. śreńio r67nę ?użycie paliwa 3urok'

im; 6ueroho& 20cęm' wysokość 250cm. c4 kotbmia posiada g'ianę zarrrębznąl'TAK/

f]TAKl DNIE' tttvciryol,ra XTAX l n NlE (uEznacuyÓ $t€śći$E)

!y (n. pżgpono$p) |-]otvmrty (n. pnelewovrJ l-l sdfijtaoyińy

]rłilńd'oeramlc'ary [l v*ład stab*y X murov'any

opirłnica {f inrre:

lodze do pomiesżoEnió z kotbm 10tom

nośń zasobnika .u1 L

|JTAK xNlE





Bliżniak

Nr ewid.

M ińsrł v
!Ą o NA

znak sPrawy.

:WNIANA/

..cm,izolejigrubośóE NIE,

nycn f,r3xli I NlE, grubośÓ izolacji ......

z sieci / płynny (zaznaczyÓ Wlaściwe)

EPŁA

owy
podajnikiem

. noc v,oua ....'...... 
y'..ł-':..2. h'...,*

41".0rok kotła
€,

'./-produkcii

roczngśrednie zużycie

,c -$...9*9_...., r..fokość...3'ę9cm, wysołosc,J.2.P-cm, czy kotłownia posladaŚcianę zownętŻną TAruNlE

arler lpiwnica ! lnne: ................

eiśó na drodze do pomieszczenia z kotłem .łt'o'a...''..''.r,

anu&5lHlr, ''vci{owa 
TAK / NlE (zaznaczyć wlaśclwe)

amknięty (n. pzepnowe) lotwarty (n. pŻelewowe) [ gnawitacyjny

n: ! brak ! wkład stalowyceramiczny



Nr ewid' działki: ..', obręb:

f, I-l ooddasze

łl.h, o_.'.'......'', Wysokość pomieszcze,iiiŚ m
ć mieszkańców.'....(ł.........'..

nieużytkowe

'....'.....'.'........'.(wskazać materiał)

tQ,...,...,*,
..*f,,.....r,

.cm,NIE,D grubośćizolacji
'ychts,TAK/

NIE, grubośÓ izolacji

NIE, izolacjigrubośÓE

: sieci / płynny (zaznaczyć wlaściwe)

:PŁA

)wy

)odajnikiem

. *. łoł........'..A5...'...'..'..'.''......**

łerok kotłaprodukcji

roczneśrednie paliwa.zużycie

:ł[Q..'..', rr.ror<osc.i1$.5..'.cm' *yrorosc 'Łrf,...'cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnęlrzną TAruN|E

ńer lpiwnica f| inne: .....'.....,....

iŚÓ na drodze do pomisszczenia z kotłem .'..'l"9Q..' '...'.....'
vna TA(/ NlE' wyciąowa TAK / !Ę (zaznaczyć Właściwe)

rnknięty (n. pneponowe)Ęotwańy (n' prŻelewowe) n grawitacyiny

,,
l: ! brak fiwkład ceramiczny I wkład stalowy {tu,orr.ny

\- \ - ^^ . Orr



Nrewid dddki:. '.., obęb: ...

niążyd<o.€JPOoasae
pon*rzozełłĄ.\.m

..(unkaomffiid)

.....-...'.......'....' (doeślÓ 96)

tllE,grubdinĘi 2$ ,*.

NlĘ

$rośóMĘ kohS

i / płymy (zamm4ó t{dcirr)

*iem.

.*łoł"...kZ.!t.* ..'.'-**

śrBńb aocdp .fok.

'mk pmdukcł koffa

|,,c-..*'.-**4gtJ...*,rł..ł"se?ł!_]..*'."yłom*'iup*,i.a"łi,'ę*"ąros}łlre

TAK / NlE' r'yogowa TA( / NlE (zmłąpł{*bim)

ęty (r. e,"e"'ore'Ęl,J"1y (n. przebupue) [ gravritoyiny

u* $łtoaocaa'*aty I w,ttH stably

l łodzs do ptt'*lozozania z ko{em

nprnka n



PUUPi!r.

(określić o/o)

lch [|TAK / [ NIE, grubość izolacji

'! NlE, grubość izolacji ........ł9''.

'El NIE, grubość izolacji '..... ,..,.... '.

VNIANA /

.cm,

PCV

... '.'..(materiał)

..,..............(material)

.(material)

cm,

cm,

)ŁiĄ

Jrry

cdajnikiem

sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)

drewno

.................kw. moc kotla

''..złłok.

łuryn*
koszt

.'.5_00..'.', r..,otose ...Hc....cm, wvsor<oso 'J0Q....cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętzną TAKINE

łna TAł( / NlĘ wyciągowa TM /ł{E (zaznaczyc wlaściwe)

nknięty (n. pzeponowe; sotrłarty 1n. pzelewowe) (grawitacYinY

I brak f]wkład ceramiczny

n

! wkład stalowy ffiurowany

ter lpiwnica

ść na drodze do pomieszczenia z kotłem '.'

J r.^



0 E NST INST A

Nr ewid

nieużytkowe

pomieszczeń

fl ooddasze

1f,ś^
ilośóynku

rrowana .,....

lwniana...,..

..........'.(wskazaó materiał)

) występuje

ęściowe ........ (określić %)

llenie ścian zewnętany._i{rx l 3 NlE, gruboŚć izolacji ""'

llenie podłóg: I TAK /Ęiltr, grubośó izolacji ""';";"'',
Jlenie dachu:xrlAK / ! NlE, grubośó izolaĄi 'r/J'{/"'cn,
'rka 

okienna:' iDREWNIANA /X5cv

.9......m, łl5łłf{łłt1mar.'ial

rł,łtp'W;ffi::iil

.rokprodukcii kotła R,o- |?.

. średnie roczne zużv.i. p.ri*r..'..*'''.il.or''

. koszt zużycia paliwa .L'0'. &rZ}mr'

..kw. moc kotła 3f

lEJĄcE ŹRÓDŁo clEPŁA

rioł węglowy - zasypowy

rcloł na ekogroszek z podajnikiem

E ŹRÓDto clEPtA

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

ccioł olejowy

grzewanie elektryczne

ocioł na biomasę - pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)

iarykotłowni: oługose ''s10-d"'|1,l'""oLosel'ł0''cm'Wysokość 
2il'}"'^'czykotłowniaposiadaścianęzewnętrzną: TAl(}łlP

zacja kotlowni: ! pańer ffli*ni" l] inne-]:

nalna szerokość pze1śó na drodze do pomieszczenia z kotłem "''' '8'C "'' '" 
"^

ylacja kotłowni: nawiewna rAKfNlE wyciągowa TAK /ł{łE (zaznaczyć właściwe)

t gzewczy C.oĘmknięty (n. pŻeponowe) lotwaĘ (n' przelewowe) ! grawltacyjny

D wkład stalowy ,,ffiu'o*unY
npowy

n, srednica.f '?..cm: ! brak !wkład ceramiczny



Nr działki:

r''l ooddasze nieużńkowo

rcmieszczen {.Jir
! mieszkańców....'.

........,..m2

/ch

rn
rB

cm,

cm,

,. '.(materiał)

..'.(materiał)

sieci / plynny (zaznaczyć Wlaściwe)

PŁA

Vi/Y

odajnikiem

drewno

.'* rotł.... ..'..# ,2fr ...'.'r*

.rokprodukciikotla. !" A4p

. średnie roczne zużrci. p.li*.....Jfr,r.n
?o.p-p

Ą{-*^,urrrtłowniaposiadaścianęzewnętzną$K/Nlr

łna{x l uE, wyci4owa TAK / NlE (zaznaczyć WlaŚciwe)

nknięty (n. pzeponowe1sotwarty 1n' pzelewowe) [ grawitacyiny

Lł

! brak lwkład ceramiczny fi wklad stalowy frru,o*.ny

,.......cm

cm' wysokość

śÓ na drodze do pomieszczenia z kotłem

4,{ 5.,^,,.", okoŚó . łl, 5ter npiwnica

gospod nTAK





Bliźnidt

Nr ewid. działki: , obręb: .l la.]'|.r ił''..

^[ @azenieĘlło*e
romiavaenl,.$m

.o,4,o.....,,..". ' .. ,

lĘrłrl6 xtr,

.A,ś'.'' '^),ź,

AA ",.cm,

..0m,

] NlE' gubość izdłji

] NlE, grubość iml*ji

A

łnikiem

ti / dpny (zoŻnsczyć łl*ciY'e)
.,* *.o..ł}'1-,''*.ł,,...,.....**

D

. mk produkcji koua

'śreftiie mczne

flprmica E irUr.-.,..........,..

na dfodzo & pomieszczenia z łouem,. 
-_ 

3.P ..,'....,,,.'
l TAK/ lilhr,yciqgoła K / NlE {zaznpx cłaścis)

*ęty (n. pzeponorr€} flolvatty (n' pnełewo$e) [] gmritaąiny

'.crn, czy kdlo*nia posiada ściaĘ Źeilflęttzną TAK/}łE-

brał flwklad caamicany fl wkldstdmy ffir*"'y

'.!'9...rn' 
*ru,ołołe 4 9.9.. cm, wys*ość Io

',t"ill2ł- / ( xl Dniomna6ń ząmhnili'a n ul rl ĄoD t



tĘhid(

Nr arid. dzialki: .','.,., obręb:

fimfirra
wirxzcrtłe.6nt

nlari!*om
,,,.,.rnl

(0łl*lÓ tl}

d"8.......*, .............,...-.,..,.,..,......,.{r'*idt

'.8'f*..-, .ffr ł.*,,*.',.'.{''ffil

...c{n ,..,..ń
lłlE' en boćÓizdeii

TA(/nHE'subóÓ

'D NE' g'tŃdćEoł.'

rtt
n
'dłoldom

!Łd/d'{tł'(.ffiłćrl*dro} . rc w ..../..8,...........,.....,....Jdr.

.'tł''o.h'ldda.. r2eł,ę',.,.ffi;ffi".' fi'**

ĄZ-o*..cłrlz'olołc łk'9'.^.*,"rw?..3-Ł^",twrl*ipoeidsódil?t *nę!zn{]$qilE

tsf trńmica B ixt;...._'..-....-

lć'ts łod.o Ó 9otl62!?('ls. 
"u''.'."..'s.9'':'.'..."..Cor

rr,a rxhs, qogorab{ / ME (:anłłt *śdn)

'l{ięv 
ft ' 

pzepo'no} Dawty {n pzrcroml E ertmrny

nb.* n#sdfly t]tnutffittt

c.w'u..ł!?.9..

nfil(l lotpodłcze?




