
ARKUSZ DANYCH – AUDYT REMONTOWY

1. Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, 
spółdzielni, samorządu, innego podmiotu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji (imię, nazwisko, tel. , fax, e-mail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Adres budynku 

Ulica: …………………………….  Kod pocztowy:  … - ……..  Miejscowość: ……………………… Powiat: ………………………

4. Rok budowy: …………………

5. Rodzaj dokumentu potwierdzający datę oddania budynku do użytkowania: ……………………………...

6. Dane ewidencyjne budynku – wypełnić w zależności od charakteru obiektu

Budynek mieszkalny

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa – mieszkania: …………….[m2] 
Liczba lokali mieszkalnych……… …..[szt]   

Budynek mieszkalno-usługowy   

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa – mieszkania: …………….[m2]                                              

Liczba lokali mieszkalnych……… …..[szt]   

Powierzchnia użytkowa - lokale usługowe: …………….[m2]   liczba lokali usługowych: …....[szt]

Budynek użyteczności publicznej

Powierzchnia zabudowy: …………….[m2]   Powierzchnia użytkowa: …………….[m2]   Inne: …………….[m2]   

7. Czy lokale właścicieli prywatnych stanowią ponad 50% ogólnej powierzchni użytkowej?.......

8. Kubatura (wg ewidencji): ………………….. [m3]

9. Liczba mieszkańców / użytkowników: ………[osoby]

10. Sposób ogrzewania budynku:

□ indywidualne, piece gazowe w lokalach   □ indywidualne, piece kaflowe     □  indywidualne, grzejniki elektryczne 

□ indywidualne, kotły na paliwo stałe           □ indywidualne, inne (proszę podać opis systemu)……………………………………. 

□ centralne, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej     □ centralne, zasilane z lokalnej kotłowni w budynku

11. Informacje o węźle cieplnym (uzupełnić, jeżeli dotyczy):

Sposób podłączenia budynku do sieci cieplnej: 

□ Węzeł cieplny - własność inwestora     □ Węzeł cieplny – własność dostawcy ciepła     □ Rozdzielacz w piwnicy budynku

Czy była wykonana modernizacja węzła cieplnego? …………

Czy jest zamontowana automatyka pogodowa w węźle cieplnym? ………..



Uwagi, inne informacje o źródle ciepła:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Informacje o instalacji c.o:

Technologia wykonania - przewody (stal, miedź, PCV, inna) …………………………………………..

Zamontowane grzejniki (żeliwne, stalowe, PURMO, Favier) …………………………………………...

Czy są zamontowane zawory termostatyczne? …………………………………………......................

Czy są zamontowane regulacyjne zawory podpionowe? …………………………………………........

Czy są zamontowane odpowietrzniki automatyczne? ………………………………………….............

Czy są zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania? ………………………………………….........

Czy była uzupełniana izolacja przewodów c.o. w piwnicy? ………………………………………….....

Uwagi, inne informacje o instalacji c.o.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):

□ indywidualne, piecyki gazowe   □ indywidualne, termy elektryczne   □ indywidualne, elektryczne podgrzewacze 

przepływowe   □ centralne, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej   □ centralne, zasilane z lokalnej kotłowni (zasobnika) 

□ inne (proszę podać opis systemu) ………………………………

14. Informacje o instalacji c.w.u. (uzupełnić jeżeli dotyczy)

Technologia wykonania - przewody (stal, miedź, PCV, inna) …………………………………

Czy są zamontowane podpionowe zawory regulacyjne ?....................................................

Czy była uzupełniana izolacja termiczna przewodów?.........................................................

Ewentualne uwagi, inne informacje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Taryfa ciepłownicza (alternatywnie kopia ostatniej faktury za zużycie energii cieplnej i moc zamówioną) - ceny netto

cena za moc zamówioną (stawka miesięczna) ………………. [zł/MW/m-c]

cena za przesył - opłata stała ………………. [zł/MW/m-c]  cena za energię ………………. [zł/GJ] cena za przesył - opłata 



zmienna ………………. [zł/GJ] opłata abonamentowa (miesięczna) ………………. [zł]

16. Moce zamówione:    na potrzeby c.o. …………….[MW]       na potrzeby c.w.u. . …………….[MW] 

17. Zużycie energii cieplnej na cele c.o. (rocznie): . ……………. [GJ/rok]

18. Zużycie energii cieplnej na cele c.w.u. (rocznie): . ……………. [GJ/rok]

19. Średnie zużycie wody ciepłej (miesięcznie): . ……………. [m3]

20. Roczne koszty związane z energią cieplną (kwoty brutto z VAT): 

na potrzeby c.o.. ………..……[zł/rok]                               na potrzeby c.w.u ……………….[zł/rok]

21. Inne koszty (remonty urządzeń, przeglądy): ............................................................................ [zł/rok]

22.  Informacje o przeprowadzonych modernizacjach (wymiana okien na klatkach, drzwi zewnętrznych, docieplenie 
ścian, stropodachu/dachu - proszę podać grubość docieplenia jeżeli występuje): 

...........................................................................................................................................................................................................
. 

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

23. Zakres modernizacji – wytyczne inwestora

...........................................................................................................................................................................................................
. 

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

.

24. Deklarowany udział środków własnych inwestora [zł] – UWAGA: Bardzo ważne

...........................................................................................................................................................................................................
. 

25. Czy budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w związku z którym przekazano premię 
remontową?.........

26. Czy efektem wcześniejszych przedsięwzięć remontowych było osiągnięcie oszczędności zapotrzebowania na 
energię co najmniej 25%?.........

27. Czy budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termo modernizacyjnego w związku z którym przekazano premię 
termo modernizacyjną?............



28. Wymagane jest załączenie do arkusza danych dokumentów potwierdzających przyjęte koszty zadania (kosztorys, 
oferta wykonawcy) oraz protokołu z przeglądu pięcioletniego budynku (wieloletni plan modernizacji)


