
ANKIETA 

Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko  

Adres nieruchomości 
(miejsce instalacji urządzeń) 

 

Nr ewid. działki  

Telefon komórkowy  

e-mail  

 

I. Instalacja fotowoltaiczna               TAK:     NIE:  

Średnie zużycie energii elektrycznej 

(w gospodarstwie domowym) Roczne …………… kWh 

 

Moc umowna …………… kW 

 

Istniejąca instalacja:      1- fazowa                                   3-fazowa 
 

Istniejąca odgromowa:        TAK:                                            NIE: 
  
Planowane miejsce montażu ogniw fotowoltaicznych 
(optymalnie kierunek południowy): 

 

             
            na połaci dachowej    
         

 

 

            
            na bud. gospodarczym 

 
 

Szacowana długość przewodów 

zasilających ................................ m 
 (uwzględniająca. odległość budynku gosp.) 

Prowadzenie kabla-rodzaj utwardzenia 

podłoża (trawa, kostka, beton) 

……………………………………………… 

 
Wnioskowana moc instalacji:                        2kW                                         3 kW 

Rodzaj budynku mieszkalnego:                      wolnostojący 

                                                                      bliźniak 

                                                                      zabudowa szeregowa 
 

 
Rok budowy:      ………………………. 
 

 

Rodzaj dachu:   …………………………………… 
(jedno-, dwuspadowy, płaski, kopertowy) 

 

Pochylenie dachu:   …………………… 
(stopnie) 

Pokrycie dachu:    

          dachówka                 papa                 

          blacha                       blacho-dachówka 

 

           inne  ……………………………….. 

 
Umiejscowienie licznika energii elektrycznej  ………………………………………………. 
(ogrodzenie, ściana domu, wewnątrz domu) 
 

Załączniki: ……………………………………………………………. 
(rachunek za energię elektryczną/ zestawienie okresowe itp.) 

 

 

 



II. INSTALACJA SOLARNA LUB POWIETRZNA POMPA CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ 

Instalacja solarna*   TAK:     NIE:  

Instalacja powietrznej pompy ciepła* TAK:     NIE:  

*można wybrać tylko jeden rodzaj instalacji tzn. solarną lub pompę ciepła 

Dane dotyczące dotychczasowego zużycia ciepłej wody użytkowej 

 

Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej  

w gospodarstwie domowym 

 

Dzienne ………….. m3,     Miesięczne………….. m3 

 

 

Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej:             TAK poj. w litrach ……………..                      NIE        

Sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej: 

         energia elektryczna                   olej opałowy             inny …………………………………… 

         gaz                                            opał (drewno, węgiel, itp. ) 
 

Liczba osób zamieszkujących budynek: ………………………………………………………….. 
 
Rodzaj budynku mieszkalnego:                      wolnostojący 

                                                                      bliźniak 

                                                                      zabudowa szeregowa 

 
Rok budowy:      ………………………. 

Pow. użytkowa  ………………………. 

 

Rodzaj dachu:   

…………………………………… 
(jedno-, dwuspadowy, płaski, kopertowy) 

 

Pochylenie dachu:   …………………… 
(stopnie) 

Pokrycie dachu:    

          dachówka                 papa                 

          blacha                       blacho-dachówka 

 

           inne  ……………………………….. 
 

Planowane miejsce montażu instalacji solarnej 
(optymalnie kierunek południowy): 

           na połaci dachowej    

  

           na fasadzie budynku 
 
 

Preferowany sposób montażu instalacji i jej  

szacowana długość  ……….. ..... m 

 (elewacja, wolny kanał wentylacyjny, wew. budynku 

itp.) 

 

Połączenie zasobnika c.w.u. z kotłem                TAK:     NIE:  
Montaż w zasobniku grzałki elektrycznej  TAK:     NIE:  
Planowane miejsce montażu powietrznej pompy ciepła  - walec o średnicy 0,75 m i wysokości 1,85 m 

(pomieszczenie musi być czyste) ………………………………………………………… 

                                   szer. drzwi……………………………. m 

Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  - zbiornik o wysokości ok. 
1,6-2,0 m 
            Kotłownia                     piwnica                    poddasze              inne……………………………. 
                                                                                                         szer. drzwi……………………………. m 

Aktualny sposób ogrzewania domu 
          kocioł węglowy                      kocioł gazowy             inny …………………………………… 

          kocioł olejowy                        energia elektryczna 
 



 

III. Instalacja kotła na biomasę  TAK:     NIE:  

Dane dotyczące dotychczasowego centralnego ogrzewania: 

Rodzaj zasilania istniejacego kotła c.o. 
          węgiel                                   gaz ziemny                    gaz płynny                   drewno 

          olej opałowy                         elektryczny 
          inny …………………………………… 
Moc cieplna istniejącego kotła c.o.  ………….. kW 
 lub powierzchnia grzewcza kotła ………….. m2 ( z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

System przygotowania cieplnej wody użytkowej (c.w.u.) 
 zasobnik c.w.u. podgrzewany tylko przez kocioł c.o. 
zasobnik c.w.u. podgrzewany tylko przez grzałkę elektryczną 
zasobnik c.w.u. podgrzewany tylko przez kocioł c.o. i grzałkę elektryczną 

inny (podać jaki) ……………………………………………………………. 

Ilość kondygnacji budynku z pomieszczeniami ogrzewanymi ………………………… 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń ………………………… m2 

Wysokość użytkowa ogrzewanych pomieszczeń ………………………… m 

Ściany zewnętrzne: 
ściany docieplone                                          TAK:     NIE: 

materiał docieplenia ………………………………… 

grubość docieplenia …………………………………. 

grubość docieplenia ścian zewnętrznych ……………..  cm 

Strop lub dach ogrzewanymi pomieszczeniami: 
strop lub dach docieplony                            TAK:     NIE: 

materiał docieplenia ………………………………… 

grubość docieplenia …………………………………. 

Okna: 
materiał:                PCW                            drewniane                           aluminiowe 

rok montażu okien ……………….. r. 

rodzaj szyby:  

          pojedyncze                      podwójne                             podwójne termoizolacyjne 

                                                  potrójne                               potrójne termoizolacyjne 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny – 83-372-62-16  
lub e-mail: wrg@miedzyrzec.pl 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem 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 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

……………………………………………     …………………………………………… 
      Miejscowość, data       czytelny podpis 


