
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.

51-180 Wrocław 

ul. Pełczyńska 11

 tel.  71 326 13 22

  cieplej@cieplej.pl  

Nazwa Inwestora:

Telefon:

e-mail:

Ulica, numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

przed 1918 Powierzchnia całkowita [m
2
]:

1918 - 1944 Liczba kondygnacji:

1945 - 1970 Liczba użytkowników budynku: 

1971 - 1978

1979 - 1988

1989 - 2002
Czy budynek jest pod nadzorem 

konserwatorskim?

2003 - 2008
Czy posiadają Państwo wytyczne 

konserwatorskie?

po 2009

mieszkalny jednorodzinny wolnostojący użyteczności publicznej - szpital

mieszkalny jednorodzinny "bliźniak" użyteczności publicznej - przychodnia

mieszkalny jednorodzinny szeregowy użyteczności publicznej - gastronomia

mieszkalny wielorodzinny (4 kondygnacje) użyteczności publicznej - na potrzeby sportu

mieszkalny wielorodzinny (11 kondygnacji) użyteczności publicznej - handel, usługi

użyteczności publicznej - biurowy zamieszkania zbiorowego (np. hotel)

użyteczności publicznej - szkoła magazynowy

użyteczności publicznej - uczelnia wyższa

murowane z cegły Dach spadzisty konstrukcji drewnianej

murowane z pustaka ceramicznego Dach  płaski konstrukcji drewnianej

gazobetonu lub bloczków betonu komórkowego Stropodach masywny

pustaka żużlobetonowego
Strop drewniany pod poddaszem 

nieogrzewanym

wielka płyta
Strop masywny pod poddaszem 

nieogrzewanym

TAK / NIE TAK / NIE

W jakim procencie wykonano ocieplenie? W jakim procencie wykonano ocieplenie?

W przypadku wykonania termomodernizacji 

grubość dodatkowej warstwy izolacji [cm]

W przypadku wykonania termomodernizacji 

grubość dodatkowej warstwy izolacji [cm]

Czy stolarka okienna była wymieniana? Czy stolarka drzwiowa była wymieniana?

Rok wymiany stolarki okiennej Rok wymiany stolarki drzwiowej

W jakim procencie wymieniono stolarkę 

okienną?

W jakim procencie wymieniono stolarkę 

drzwiową?

Czy posiadają Państwo archiwalną 

dokumentację techniczną budynku lub 

inwentaryzację?

Inny: kościół, kaplica, plebania….

Rodzaj materiału termoizolacyjnego: Rodzaj materiału termoizolacyjnego:

Jeżeli tak to proszę dołączyć do emaila wraz ze zdjęciami

Stolarka okienna Stolarka drzwiowa

Rok budowy (zaznacz właściwe "X"):

Ściany 

(zaznacz właściwe "X"):

Czy ściany zostały poddane termomodernizacji?
Czy dach, stropodach, strop pod poddaszem 

nieogrzewanym zostały poddane termomodernizacji?

Dach, stropodach, strop pod poddaszem nieogrzewanym 

(zaznacz właściwe "X"):

Ankieta do audytu szacunkowego

Inne dane (wypełnić):

Przeznaczenie budynku

(zaznacz właściwe "X")

Stan istniejący:

Adres budynku:



Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.

51-180 Wrocław 

ul. Pełczyńska 11

 tel.  71 326 13 22

  cieplej@cieplej.pl  

naturalna żarowe

naturalna z nawiew. ster. ręcznie żarowo-jarzeniowe

hybrydowa ster. automat. jarzeniowe

mechaniczna ster. automat. jarzeniowe z czujnikiem ruchu

mech. ze ster. miejsc. i centr. jarzeniowe z czujnikiem ruchu i natężenia

mechaniczna z odzyskiem LED

mech. z odzyskiem i ze ster. LED z czujnikiem ruchu

mech. z odzysk., ster. miejsc. i centr. LED z czujnikiem ruchu i natężenia

piec kaflowy piec kaflowy

kocioł węglowy kocioł węglowy

kocioł gazowy mieszkaniowy (dwufunkcyjny) kocioł gazowy mieszkaniowy (dwufunkcyjny)

kocioł gazowy na budynek kocioł gazowy na budynek

kocioł gazowy kondensacyjny kocioł gazowy kondensacyjny

kocioł na biomasę kocioł na biomasę

kocioł na olej opałowy kocioł na olej opałowy

gruntowa pompa ciepła gruntowa pompa ciepła

energia elektryczna energia elektryczna

miejska sieć cieplna miejska sieć cieplna

powietrzna pompa ciepła powietrzna pompa ciepła

Kolektory termiczne - instalacja solarna

Panele PV - ściany

Panele PV - dach

kocioł węglowy kocioł węglowy

kocioł gazowy mieszkaniowy (dwufunkcyjny) kocioł gazowy mieszkaniowy (dwufunkcyjny)

kocioł gazowy na budynek kocioł gazowy na budynek

kocioł gazowy kondensacyjny kocioł gazowy kondensacyjny

kocioł na biomasę kocioł na biomasę

kocioł na olej opałowy kocioł na olej opałowy

gruntowa pompa ciepła gruntowa pompa ciepła

grzejniki elektryczne podgrzewacze elektryczne

miejska sieć cieplna miejska sieć cieplna

powietrzna pompa ciepła powietrzna pompa ciepła

Kolektory termiczne - instalacja solarna

Panele PV - ściany

Panele PV - dach

Rodzaj wentylacji

(zaznacz właściwe "X")

Źródła ciepła c.o.

(zaznacz właściwe "X")

Źródła ciepła c.w.u.

(zaznacz właściwe "X")

inne (jakie?)

Jeżeli przewidują Państwo wymianę źródła ciepła, prosimy zaznaczyć preferowane przez Państwo opcje.

Kolektory słoneczne

(zaznacz jeśli występują "X")
Inne istotne uwagi o stanie technicznym budynku:

Podpis osoby wypełniającej ankietę                             

(Imię nazwisko, telefon):

Źródła ciepła c.o.

(zaznacz właściwe "X")

Źródła ciepła c.w.u.

(zaznacz właściwe "X")

Inne proponowane przez inwestora ulepszenia:

Zalecenia Inwestora dotyczące wymiany istniejącego źródła ciepła na cele grzewcze 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej

inne (jakie?)

Typ oświetlenia                                                                            

(zaznacz właściwe "X")

Kolektory słoneczne

(zaznacz właściwe "X")


