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Ankieta 
Deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym budowy odnawialnych źródeł energii 
 

Niniejsza ankieta przeznaczona jest dla osób planujących budowę odnawialnych źródeł energii. Uzyskane dane 
pozwolą zaplanować działania zmierzające do pozyskania dofinansowania.  Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, ma 
charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. 

Wypełniając poniższą ankietę odpowiedzi na postawione pytania należy wpisywać w pustych polach. W przypadku 
pytań wymagających wskazania właściwej/(ych) odpowiedzi – odpowiednie kratki należy oznaczyć krzyżykiem 
 

I. Dane właściciela/i budynku 

 
Imię i nazwisko 
 

 

 

Kod pocztowy, miejscowość 
 

Ulica, nr. domu 
 

Telefon / adres e-mail  

 

 

II. Dane o obiekcie 

Kod pocztowy, miejscowość 
 

Ulica, nr. domu 
 

Nr ewidencyjny działki  

Czy budynek jest zamieszkały 
 ☐ Tak 

 ☐ Nie - planowana data rozpoczęcia jego użytkowania ………………………………………….. 
Liczba osób zamieszkałych na 
stałe 

 

Liczba osób zamieszkałych 
czasowo 

 

Czy w gospodarstwie 
domowym są zainstalowane 
instalacje OZE? 

☐ Tak ☐ Nie Jakie?................................................................................................... 

Czy dla budynku istnieje 
dokumentacja techniczna 

  ☐ Projekt 
Budowlany 

  ☐ Inna (jaka?)…………………………………………………. 
  ☐ Brak 

dokumentacji 
 

 

 

III. Informacje nt. systemu 
ogrzewania IV. Informacje dotyczące kotła 

Stosowane 
paliwo do 
ogrzewania 
budynku 

zużycia paliwa 
za ostatni rok 
[t/m3/kWh] 

Rok produkcji kotła*   

  ☐ węgiel   Moc kotła* [kW]   

  ☐ ekogroszek   Klasa kotła* (jeżeli jest)   

  ☐ miał   Stan techniczny kotła  ☐ Dobry ☐ Zły 

  ☐ drzewo   Czy kocioł służy do podgrzewu CWU?   ☐ Tak ☐ Nie 

  ☐ olej opałowy   Pojemność zbiornika CWU [l]  

  ☐ gaz płynny   

Orientacyjne dzienne zużycie wody na 
osobę  

☐ małe, poniżej 50l 

  ☐ gaz ziemny   ☐ średnie ok. 50 l 

  ☐ inny (jaki?) 
……………..   

☐ duże , powyżej 50l 
 

*Dane można odczytać z tabliczki znamionowej kotła, w razie jej braku zamiast roku produkcji można podać rok montażu 
kotła. 
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V. Informacje nt. dachu 

Posadowienie instalacji 

 ☐ Dach, b. mieszkalny ☐ Dach, b. gospodarczy 

☐ Elewacja, b.  mieszkalny  ☐ Elewacja, b. gospodarczy   

☐ Grunt  

Orientacja instalacji względem stron świata  

                   

Przybliżony kąt nachylenia połaci dachowej 
przeznaczonej pod montaż kolektorów słonecznych [°] 

 

Powierzchnia dachu przeznaczona pod instalację 
kolektorów słonecznych [m2] 

 

Rodzaj pokrycia dachowego 

  ☐ Blachodachówka    ☐ Blacha trapezowa 

 ☐ Blacha na rąbek      ☐ Dachówka 

 ☐ Papa                          ☐ Gont bitumiczny 

 ☐ Ondulina                  ☐ Eternit 
 ☐ Inny:…………. 

Jeżeli eternit – planowany termin jego wymiany - 

Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja dachu ☐ Drewno ☐ Stal ☐ Beton 

Czy na budynku jest wykonana instalacja odgromowa ☐ Tak ☐ Nie 
 

 

 

 

VI. Informacje nt. instalacji elektrycznej 

Moc przyłączeniowa [kW]   

Zużycie rzeczywiste: miesiąc/rok [kWh/rok]  

Zużycie szacowane: miesiąc/rok  [kWh/rok]  

Czy do licznika podłączone są budynki gospodarcze związane z 
rolnictwem? Jeżeli tak to jaka część energii zużywana jest w 
celach związanych z rolnictwem? 

☐ tak  ☐ nie  
Zużycie w rolnictwie……………………………….. 

Typ instalacji elektrycznej w budynku ☐ jednofazowa  ☐ trójfazowa 

Rodzaj zabezpieczeń ☐ Samoczynne  ☐Topiki 

Czy na budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa? ☐ Tak ☐ Nie 

 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od uzyskania środków UE. 
Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych w 
niniejszej ankiecie) przez Gminę Pajęczno 

 
 
 
……………………………                            ……………………………  
Miejscowość, data                   Czytelny podpis 
  

 

 

 

 
 


