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Zał�cznik 3b 

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZ�CA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
ZAKUPU I MONTA�U KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM B�DZIE ZAINSTALOWANY KOLEKTOR 
1. Budynek, na którym ma zosta� zainstalowany kolektor, jest własno�ci� (zgodnie z 

Aktem własno�ci ziemi, Ksi�g� Wieczyst�, Postanowieniem S�du): 

…………………………………………………………………………………………..……... 

2. Numer ewidencyjny działki: …………………. 

3. Liczba osób: zamieszkałych w budynku …….., zameldowanych w budynku …….... 

4. Rodzaj budynku (zaznaczy� wła�ciwe): 
o wolnostoj�cy 
o bli�niak 
o zabudowa szeregowa 

5. Rok budowy: …………… 

6. Powierzchnia ogrzewanego budynku: ………………. m2 

7. Rodzaj pokrycia dachu (zaznaczy� wła�ciwe): 
o blacha 
o dachówka 
o blacho-dachówka 
o inne ……………… 

8. Czy w najbli�szym czasie planowana jest wymiana pokrycia dachowego? 

o Tak (na jakie?) ………………………. 
o Nie 

9. Rodzaj dachu (zaznaczy� wła�ciwe): 

o płaski 
o jednospadowy 
o dwuspadowy 

PODSTAWOWE DANE 

Imi� …………………………………………... Nazwisko ……………………………….……… 

Gmina Ku�nica Miejscowo�� …………………………………… 

Ulica ……………………………………..……. Nr domu …..………, nr lokalu ………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………. E-mail: ………………..………………………… 
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o zło�ony z wielu połaci 

10. Poła� dachu (jej główna, najlepiej nasłoneczniona cz���) jest skierowana w 
kierunku: 

o południowym                                                  
o północnym 
o wschodnim 
o zachodnim 
o południowo- wschodnim 
o południowo- zachodnim 
o północno- wschodnim 
o północno- zachodnim 

K�t nachylenia dachu: …………………..º 

11. Sugerowany sposób monta�u kolektora, prosz� zaznaczy� wła�ciwe: 
  a)                              b)                          c)                              d)           e) bud.gosp./gara�

                       

12. Proponowana lokalizacja monta�u zbiornika ciepłej wody: 
o pomieszczenie kotłowni
o poddasze 
o piwnica 
o inne- jakie: …………………. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁ	 WOD� I 
RÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU 

13. 	redniodobowe zu�ycie ciepłej wody u�ytkowej w gospodarstwie domowym: ….. l/d; 

miesi�cznie ………. m3 

14. Pojemno�� zbiornika na ciepł� wod� - obecnie (zaznaczy�):  
o tak, pojemno�� ……… l. 
o nie 

15. W jaki sposób podgrzewana jest woda w budynku: 
o centralnie (w kotle) 
o przepływowy ogrzewacz wody 

o inne- jakie ……………………

16. Jakie systemy grzewcze s� obecnie zainstalowane w budynku: 
o kotłownia olejowa 
o kotłownia w�glowa 
o kotłownia na drewno 

o energia elektryczna

Rodzaj opału wykorzystywanego do ogrzania obiektu wraz z 
c.w.u. (w�giel, koks, olej, gaz, drewno, słoma, energia etc.)
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 Roczne zu�ycie wykorzystywanego paliwa do ogrzewania 
obiektu wraz z  c.w.u. (ton/rok)  

  

Powy�sza ankieta ma charakter wył�cznie sonda�owy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.

DEKLARACJA 
Ja, ni�ej podpisany/a deklaruj� ch�� uczestnictwa w projekcie polegaj�cym na zakupie i 
monta�u kolektorów słonecznych, w przypadku uzyskania dofinansowania ze �rodków 
zewn�trznych przez Gmin� Ku�nica. Jednocze�nie deklaruj� współfinansowanie zestawu 
kolektora słonecznego.   

Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu zgodnie z 
ustaw� z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz Rozporz�dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we 
(ogólne rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

�wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnor�cznym podpisem prawdziwo�� danych, zamieszczonych powy�ej. 

                 ……………………………………………………………………………………………………………   

                  (Data i czytelny podpis wła�ciciela/współwła�cicieli) 


