ANKIETA DOTYCZĄCA DOBORU INSTALACJI OZE DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….…………
Adres obiektu………………...…………………………………………………………….……………
Nr. działki…………………….

Ilość osób stale zamieszkujących budynek……….……...

Powierzchnia użytkowa [m2]….....…- W tym na cele prowadzenia działalności gospodarczej:….………….
*Budynek: □ w budowie – termin realizacji: ……….. (rok/miesiąc)

□ istniejący od ………….. roku

*Rodzaj budynku: murowany / drewniany / mieszany *Powierzchnia połaci dachowej ………. m2
*Rodzaj dachu: płaski, jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, wielospadowy , inne…………
*Rodzaj pokrycia dachowego:

□ dachówka: ceramiczna / karpiówka / cementowa
□ blacha: karpiówka / trapezowa / płaska /profilowana
□ gont / papa

□ ondulina
□ eternit: falisty, płaski
□ inny……….………..

*Proponowane miejsce instalacji paneli solarnych/fotowoltaicznych:

□ dach płaski
□ dach skośny strona południowa
□ dach skośny strona południowo-wschodnia
□ dach skośny strona południowo-zachodnia

□ elewacja
□ grunt
□ budynek gospodarczy
□ balkon/taras

*Proponowane miejsce instalacji podgrzewacza solarnego/pompy ciepła/kotła na biomasę:

□ pomieszczenie gospodarcze
□ ocieplone poddasze
□ pomieszczenie mieszkalne

□ kotłownia
□ garaż
□ inne………………

*Wymiary wskazanego pomieszczenia: długość………. m; szerokość……….. m wysokość ……… m
*Czy we wskazanym pomieszczeniu doprowadzony jest prąd? ……………………………………….
*Czy we w/w pomieszczeniu istniej możliwość doprowadzenia ciepłej i zimnej wody użytkowej……
*Kąt pochylenia dachu: □ dach płaski

□ do 25º □25 - 45º □powyżej 45º

*Sposób podgrzania wody w budynku1 …………………………………………………………………
*Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody użytkowej …………….………..………
*Ilość zużywanego paliwa …….. ton/rok

*Ilość zużywanej wody …….. □m3/ rok

□m3/miesiąc

* Rodzaj ogrzewania grzejnikowe / podłogowe / mieszane / inne ……………………………………….
* Ilość zużywanej energii elektrycznej w skali roku [kWh]……………………………...……………...
lub średnia wysokość miesięcznego rachunku za energię elektryczną [zł]………….……………..…...

* Moc umowna (przyłączeniowa) wynikająca z podpisanej umowy z operatorem systemu
dystrybucyjnego[kW] ………………………………………………….………………...……………...
* Sposób zasilania budynku w ciepło1………………………………………………………………………
* Moc istniejącego kotła:………………kW
* Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania budynku:……………………………………….…
Twoje preferencje2

□ kolektory słoneczne
□ pompa ciepła (cwu / co+cwu)

□ panele fotowoltaiczne
□ piec na biomasę

NR TELEFONU DO KONTAKTU:………………………………………………………….
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania):
…………………………………………………………………………………………………...
Osoby zainteresowane prosimy, o dostarczenie uzupełnionej ankiety do Urzędu Gminy Żukowo pok. 13 lub
wysłanie jej na adres mailowy:
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
ankiecie na potrzeby realizacji projektu wynikającego z RPO 2014-2020 Działanie 10.3.Odnawialne źródła
energii (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, poz. 2135.)

…………………………………….
(Miejscowość i data)

..………………………………….
(Czytelny podpis)

np. kocioł gazowy 1-funkcyjny z wolnostojącym zasobnikiem; kocioł gazowy 2-funkcyjny, kocioł gazowy 1-funkcyjny ze
zintegrowanym zasobnikiem, kocioł gazowy gaz ziemny / płynny, kocioł na paliwo stałe opalany węgiel/biomasą, kocioł olejowy,
przepływowy podgrzewacz wody, pojemnościowy podgrzewacz wody, inne - jakie
2
Wybór ten ma charakter poglądowy i nie jest wiążący – Gmina informuje, że do projektu mogą zostać włączone tylko niektóre
rodzaje OZE, o czym zainteresowani zostaną poinformowani na spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami
1

