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Ankieta udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku” 
z zakresu dofinansowania KOTŁÓW NA BIOMASĘ  

 
Uwaga: złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu (warunkiem koniecznym 

będą możliwości techniczne montażu instalacji oraz kryteria formalne instytucji ogłaszającej konkurs) 

Imię i nazwisko: ….………..………………...............................................................................................…..………… 

Numer telefonu: ………………….….…………… Adres email: ………………………………………..…………………….……….. 

Adres do korespondencji: .…..............………………………………………………………………………….……………….…………. 

Numer dowodu osobistego: ..…………………………………………………………………………………………………….……...…… 

 

Lokalizacja wykonywania instalacji (ulica, nr domu) …………………………………………………………………. 

Numer działki  …………………………………………………………………. 

Dostęp do internetu w miejscu instalacji (łącza: 
bezprzewodowe, przewodowe, prędkość – jeśli 
znana) 

…………………………………………………………………. 

Posiadany tytuł prawny do obiektu (np. własność, 
współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

………………………………………………………………….. 

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność 
gospodarcza lub rolnicza (zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

TAK                                           NIE 

 

Powierzchnia ogrzewana obiektu (m2) 
 
…………………………………………………………………….. 

Kubatura budynku (m³) 
 
…………………………………………………………………….. 

Wysokość budynku w kalenicy (m) 
 
…………………………………………………………………….. 

Średnia wysokość ogrzewanych pomieszczeń (m) 
 
…………………………………………………………………….. 

Moc istniejącego kotła (kW) 
 
…………………………………………………………………….. 

Rodzaj materiału z którego wykonano budynek 
(cegła, bloczek suporeks, poroterm, inne) 

 
…………………………………………………………………….. 

Grubość ścian zewnętrznych (cm) 
 
…………………………………………………………………….. 
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Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm) 
 
………………………………………………………………….. 

Ocieplenie podłogi na gruncie, rodzaj i grubość (cm) 
 
…………………………………………………………………….. 

Ocieplenie stropu/poddasza, rodzaj i grubość (cm) 
 
…………………………………………………………………….. 

Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogówka, 
mieszane) 

 
…………………………………………………………………….. 

Rodzaj komina (cegła, rura kwasówka) 
 
…………………………………………………………………….. 

Przekrój komina (cm x cm) lub średnica (cm) 
 
…………………………………………………………………….. 

Liczba osób korzystających z ciepłej wody 
 
…………………………………………………………………….. 

Położenie kotłowni (węzła cieplnego) np. piwnica, 
poziom parteru 

 
…………………………………………………………………….. 

Powierzchnia kotłowni (m²) 
 
…………………………………………………………………….. 

Wysokość kotłowni (dokładnie w cm) 
 
…………………………………………………………………….. 

Moc energii elektrycznej dostępna w kotłowni (czy 
można podłączyć urządzenie o mocy 40W)  
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

TAK                                           NIE 
 

Moc…………………………………………………… 

Czy istnieje zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u)? 
 
…………………………………………………………………….. 

Pojemność zbiornika ciepłej wody użytkowej w litrach 
 
…………………………………………………………………….. 

Jeśli nie posiadają Państwo zasobnika ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u), czy planują Państwo go zakupić? 

 
…………………………………………………………………….. 

Lokalizacja istniejącego zbiornika ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u) - gdzie jest zamontowany bojler? 

 
…………………………………………………………………….. 

Szerokość drzwi w celu wniesienia zasobnika (cm) 
 
…………………………………………………………………….. 

 

Istniejące źródło ogrzewania obiektu (zaznaczyć 
właściwą odpowiedź) 

 kocioł węglowy 

 kocioł gazowy 

 kocioł olejowy 

 kocioł pellet 

 inne, jakie? …………………………………………………. 

Ilość zużywanego paliwa rocznie (ton) lub (m3):        …………………………………………………………………….. 

Istniejąca instalacja c.o.  wykonana z rur (zaznaczyć 
właściwą odpowiedź) 
 

 miedzianych 

 stalowych czarnych 

 z tworzyw sztucznych 

 innych, jakich? …………………………………………………. 
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Rodzaj instalacji c.o. (zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

 otwarta przelewowa wymuszona z pompą c.o. 

 otwarta przelewowa bez pompy 

 zamknięta ciśnieniowa wymuszona z pompą c.o. 

 zamknięta ciśnieniowa bez pompy 

 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody  
w okresie wiosna-jesień: 

 kocioł węglowy 

 kocioł gazowy 

 kocioł olejowy 

 kocioł pellet 

 bojler elektryczny 

 inne, jakie? 
…………………………………………………. 

(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody  
w okresie zimowym: 

 kocioł węglowy 

 kocioł gazowy 

 kocioł olejowy 

 kocioł pellet 

 bojler elektryczny 

 inne, jakie? …………………………………………………. 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

Kocioł na biomasę (pellet) wykorzystany zostanie do 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

     wyłącznie c.o.                           c.o. oraz c.w.u. 

Czy zamierza Pan/Pani zainstalować grzałkę 
elektryczną, jako dodatkowe źródło zasilania 
zasobnika ciepłej wody? (istnieje taka możliwość, 
jednak koszty ponoszone będą przez właściciela 
nieruchomości, koszt niekwalifikowany w projekcie) 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

TAK                                         NIE 

 
Dodatkowe uwarunkowania bądź wymagania 
mogące mieć wpływ na możliwości instalacji zestawu 
fotowoltaicznego oraz na koszty wykonania montażu 

 

 

Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy rankingowej.  
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia 
wolności do lat 5 za składanie nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w przedstawionych przeze mnie 
dokumentach. 
 
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zawartych  
w niniejszej ankiecie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem/am 
poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2135). 

 

 
………………………………… 

Czytelny podpis 

 
………………………………… 

Czytelny podpis 

 
………………………………… 

Czytelny podpis 
 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 
 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 


