
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych  

A N K I E T A  

POTENCJALNY  UCZESTNIK PROJEKTU 

 
Imię:………………………………………………

…………… 

Nazwisko: 

…………………………………………………

……… 

Województwo:……………………………………

……… 

Gmina:……………………………………………

…………… 

Powiat: 
…………………………………………………
…………… 

Kod:………………………………………………

……………… 

Miejscowość: 
…………………………………………………
… 

Ulica: 

……………………………………………………

…….. 

Nr domu:……………………… Nr lokalu: 
…………………. 

PESEL: 

……………………………………………………

…… 

Telefon: 

…………………………………………………

………… 

DANE O OBIEKCIE 

1. PołoŜenie budynku: 

Kod:………………………………………………

……………… 

Miejscowość: 
…………………………………………………
… 

Ulica: 

……………………………………………………

…….. 

Nr domu:……………………… Nr lokalu: 
…………………. 

Nr działki geodezyjnej: 

………………………………… 

 

2. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor, jest własnością: (zgodnie z 

Aktem własności ziemi, Księgą Wieczystą, Postanowieniem sądu: 

…………………………………………………………………………… 

3. Czy obiekt ten jest gospodarstwem agroturystycznym? 

a) Tak (ile miejsc noclegowych oferuje? 

……………………………………………………………………) 

(imię i nazwisko) 



 
 
 
 
 

b) Nie 

4. Powierzchnia ogrzewana budynku: ………………… m2  

5. Kubatura ogrzewana budynku: ……………………….. m3  

6. Rodzaj dachu (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

a) płaski (nachylenie do 10%) 

b) jednospadowy 

c) dwuspadowy 

d) złoŜony z wielu połaci 

 

 

 

 

7. Połać dachu (jej główna, najlepiej nasłoneczniona część) skierowana jest w kierunku: 

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)  

a) południowym b) północnym 

c) wschodnim d) zachodnim 

e) południowo-wschodnim f) południowo-zachodnim 

g) północno-wschodnim h) północno-zachodnim 

8. Orientacyjna wolna powierzchnia tej części połaci dachowej: 

……………………………………… m2;  

Kąt jej nachylenia: ……………………… % 

9. Rodzaj pokrycia dachowego: 

……………………………………………………………………………………………… 

10. Czy w najbliŜszym czasie planowana jest wymiana pokrycia dachowego? 

a) Tak (na jakie? 

…………………………………………………………………………………………

……………) 

b) Nie  

11. Powierzchnia działki niezabudowanej wokół budynku: 

…………………………………………………… m2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UśYTKOWĄ 

1. Ile osób korzysta z instalacji ciepłej wody? 

• Pełnoletnich: 

……………………………………… 

• Niepełnoletnich: 

…………………………………… 

2. Orientacyjne dzienne zuŜycie ciepłej wody w gospodarstwie domowym: 



 
 
 
 
 

…………………… litrów 

3. PoŜądana temperatura wody uŜytkowej ………………… oC 

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY 

1. Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku? (proszę zaznaczyć 

wszystkie właściwe odpowiedzi) 

a) Kotłownia gazowa 

• Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

– Ogrzewanie budynku 

– Ogrzewanie wody 

• Rodzaj uŜywanego gazu: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

– Gaz ziemny (zuŜycie m3 gazu za ostatni rok ……………………, w tym poza 

okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 

– Gaz płynny (zuŜycie l gazu za ostatni rok ……………………, w tym poza 

okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 

 

 

• W przypadku stosowania gazu ziemnego proszę wybrać grupę taryfową: 

– W-1 (szacowane zuŜycie gazu wynosi do 300 m3/rok) 

– W-2 (szacowane zuŜycie gazu jest większe niŜ 300 m3, ale nie większe niŜ 1200 

m3/rok) 

– W-3 (szacowane zuŜycie gazu jest większe niŜ 1200 m3, ale nie większe niŜ 

8000 m3/rok) 

– W-4 (szacowane zuŜycie gazu jest większe niŜ 8000 m3/rok) 

• Rodzaj kotła: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

– konwencjonalny 

– kondensacyjny  

• Moc kotła: …………………………………… kW 

• Rok zainstalowania kotłowni: ………………………………… 

b) Kotłownia olejowa 

• Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

– Ogrzewanie budynku 

– Ogrzewanie wody 

• ZuŜycie l oleju opałowego za ostatni rok ……………………, w tym poza okresem 

grzewczym (maj-wrzesień) …………………… 



 
 
 
 
 

• Rodzaj kotła: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) 

– konwencjonalny 

– kondensacyjny  

• Moc kotła: …………………………………… kW 

• Rok zainstalowania kotłowni: ………………………………… 

c) Kotłownia węglowa 

• Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

– Ogrzewanie budynku 

– Ogrzewanie wody 

• Rodzaj uŜywanego opału: (proszę podkreślić właściwe odpowiedzi i uzupełnić) 

– Węgiel kamienny (zuŜycie t węgla za ostatni rok ……………………, w tym poza 

okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 

– Miał (zuŜycie t miału za ostatni rok ……………………, w tym poza okresem 

grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 

• Moc kotła: …………………………………… kW 

• Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………… 

d) Kotłownia na drewno 

• ZuŜycie m3 drewna opałowego za ostatni rok ……………………, w tym poza okresem 

grzewczym (maj-wrzesień) ……………………) 

• Moc kotła: …………………………………… kW 

• Rok zainstalowania kotłowni: ………………………………… 

e) Energia elektryczna 

• Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

– Ogrzewanie budynku 

– Ogrzewanie wody 

• Stosowana taryfa: (proszę podkreślić właściwe odpowiedzi i uzupełnić) 

– Całodobowa G11 (zuŜycie kWh energii elektrycznej  za ostatni rok 

……………………, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) 

……………………) 

– Dwustrefowa G12 (zuŜycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok 

…………………… (w tym w strefie dziennej ……………………); zuŜycie kWh 

energii elektrycznej poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) …………………… 

(w tym w strefie dziennej…………………)) 



 
 
 
 
 

– Inna (jak? ……………………………………………………; zuŜycie kWh energii 

elektrycznej  za ostatni rok ……………………, w tym poza okresem grzewczym 

(maj-wrzesień) ……………………) 

• Moc termy elektrycznej …………………………………… kW 

• Rok podłączenia termy elektrycznej: ………………………………… 

f) Podłączenie do sieci grzewczej 

• Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

– Ogrzewanie budynku 

– Ogrzewanie wody 

• Czy jest moŜliwość ogrzewania wody w ten sposób poza sezonem grzewczym? 

– Tak 

– Nie 

• Odległość do najbliŜszej sieci grzewczej: ……………………………………… km 

• Koszt ogrzewania ciepłej wody za ostatni rok……………..……………… zł, w tym poza 

okresem grzewczym …………………………………………… zł 

• Koszt ogrzewania budynku za ostatni rok ……………………………… zł 

 

g) Inne  

• Zastosowanie: (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

– Ogrzewanie budynku 

– Ogrzewanie wody 

• ZuŜycie ……………………………………(t, m3, l)  za ostatni rok 

………………………………, w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) 

…………………………………………… 

• Rok zainstalowania: ………………………………… 

 

 

……………………………………………….. 
data i podpis 


