
 

ANKIETA dot. instalacji OZE 

 

Ankietę należy wypełniać w sposób czytelny oraz rzetelnie 

 

II. Dane dot. budynku i montażu instalacji OZE 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest prowadzona lub 
zarejestrowana działalność gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza* 

a) Tak, jaka? ……………………………………. 

b) Nie 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik.* a) Tak 

b) Nie 

Czy gospodarstwo domowe objęte dotknięte jest ubóstwem 
energetycznym?* 

- przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub 
energetycznego 

- członkowie gospodarstwa są osobami niepełnosprawnymi 

- członkowie gospodarstwa mają prawo do świadczenia rodzinnego 

- rodzina wielodzietna i/lub zastępcza 

☐ TAK     ☐ NIE 

☐ TAK      
☐ TAK      
☐ TAK      

☐ TAK      

Rodzaj instalacji OZE + instalacje preferowane* 

…. 

a) Fotowoltaika,       

b) Kolektory słoneczne, 

c) Pompa powietrzna c.w.u., 

d) Pompa powietrzna c.w.u. + c.o., 

d) Kocioł na biomasę (pellet) 

Powierzchnia użytkowa budynku* …………………………………………………. m
2
 

Powierzchnia dachu* …………………………………………………. m
2
 

Czy na budynku jest instalacja odgromowa a) Tak 

b) Nie 

I. Dane uczestnika projektu 

Imię*  

Nazwisko*  

Nr telefonu*  

Adres e-mail  

Lokalizacja inwestycji  

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Nr działki*  

Czy budynek/działka jest objęta 
nadzorem konserwatora zabytków* 

a) Tak 

b) Nie 



 
 

Orientacja instalacji 

 

Zużycie energii elektrycznej za rok 2017* …………………………………………………. kWh 

Zużycie wody za rok 2017 …………………………………………………. m
3
 

Liczba osób stale zamieszkująca budynek *            (nie mylić z 
zameldowanymi) ………………………………………………….  

Instalacja w budynku a) Jednofazowa                   
b) Trójfazowa (siła) 

Zapotrzebowanie budynku w ciepło  …………………………………………………. kW 

Sposób przygotowania c.w.u.* 
a) Gaz  

b)  O lej  

c)  Węgie l  

d)  Ekogroszek  

e)  Miał  

f )  Energ ia  E lektryczna  

g)  Inne,  jak ie? 
………………………………………….. . . . . .  

Obecny system grzewczy* 
a) Gaz  

b)  O lej  

c)  Węgie l  

d)  Ekogroszek  

e)  Miał  

f )  Energ ia  E lektryczna  

g)  Inne,  jak ie? 
………………………………………….. . . . . .  

Moc istniejącego kotła grzewczego  …………………………………………………. kW 

Wymiary pomieszczenia na zbiornik/ kocioł (szerokość x wysokość x 
długość)* …………………………………………………… m 

Szerokość najwęższych drzwi prowadzących do pomieszczenia na 
kocioł / zasobnik pompy* 

………………………………………………………….. 
m 

 

 

 

 

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

     D a ta                      P o d p i s  

 

 
Uwaga: Wypełnienie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania środków z Unii Europejskiej. 

Oświadczenie: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie przez firmę Gminę Pilchowice na potrzeby realizacji 
projektu. 
 

*pola oznaczone wypełnić obowiązkowo. 


