ANKIETA – KOLEKTORY SŁONECZNE
PODSTAWOWE DANE
Imię ………………………………………..

Nazwisko …………………………………..

Gmina ……………………………………..

Miejscowość …………………………….…

Ulica …………………………………….…

Nr domu ……………, nr lokalu ………….

Telefon kontaktowy ………………………

e-mail ………………………………………

Adres do kontaktu (jeżeli inny niż adres obiektu, na którym będzie zainstalowana instalacja)
………………………………………………………………………………………………………...

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI
Tytuł prawny do nieruchomości zgodnie z:

□ Aktem własności ziemi nr …………, □ Księgą Wieczystą nr …………, □ Postanowieniem Sądu syg akt nr ………..
Nr ewidencyjny działki i obręb, na której
zlokalizowany jest budynek:
Rodzaj budynku*:
□ wolnostojący
□ zabudowa szeregowa

□ bliźniak
□ inny

Nr ewid. działki …………………………………….
Obręb ……………………………………………….
Rok budowy

Powierzchnia użytkowa:………….m2

…………….

Pochylenie dachu:…………….°

Możliwość montażu kolektorów od strony południowej: □ na dachu
Rodzaj dachu*:
a) płaski
b) jednospadowy
c) dwuspadowy
d) złożony z wielu połaci

□ na ścianie

□………………..

Pokrycie dachu*:
a) dachówka
b) blacha
c) blacho – dachówka
d) papa
e) inny …………………. (np. eternit, gont)

Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody (wysokość zbiornika ok. 1,5-2,0m)*
□ kotłownia
□ piwnica
□ łazienka
□ inne…………………….
Orientacyjna odległość pomiędzy podłogą kotłowni/piwnicy, a najwyższym punktem dachu: ……………….m

DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY
Liczba osób zamieszkujących budynek………………… os.
Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym: dzienne.……… l/d; miesięczne..…….m3
Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej: □ tak, pojemność …………… (w litrach);

□ nie

W jaki sposób podgrzewana jest obecnie woda w budynku*:
a) kotłownia węglowa
b) kotłownia na drewno
c) kotłownia olejowa
d) gaz butlowy
e) energia elektryczna
f) inny …………………………………..(np. kocioł na biomasę)
*zaznaczyć właściwe
Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.
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 przepi sami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Gródek, dnia ………………….. 2017r.

..…………………………………
(czytelny podpis)

