
Załącznik nr 3 do Procedury grantowej 
 

ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI OZE 
SKŁADANA RAZEM Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza”, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), 
Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 
4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

• Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja: 

Imię:  

Nazwisko:  

Nr telefonu/ adres email:  

Kod pocztowy, 
miejscowość: 

 

Ulica, nr domu:  

 

• Dane dotyczące budynku: 

Budynek: • Istniejący 

Rodzaj budynku mieszkalnego: • Wolnostojący 

• Bliźniak 

• Zabudowa szeregowa 

Czy pod wskazaną lokalizacją 

inwestycji jest prowadzona lub 

zarejestrowana działalność 

gospodarcza/agroturystyczna/rolni

cza: 

• Tak                           

• Nie 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik 

energii elektrycznej? 

 

 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik 

energii cieplnej? 

• Tak     

• Nie 

 

• Tak     

• Nie 

 

Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć x 

wybraną instalację 

• instalacja fotowoltaiczna 

• Instalacja solarna (Kolektory słoneczne) 

• Pompa ciepła powietrzna do c.w.u 

• Kocioł na biomasę (pellet) 

Zużycie energii elektrycznej w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy [kWh]: 
 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 

miesięcy [l]: 
 

Liczba osób stale zamieszkałych w   



budynku [szt.]: 

Zużycie obecnego nośnika ciepła: • Węgiel [tony/rok]: 

• Biomasa [m3/rok]: 

• Olej [l/tok]: 

• Gaz ziemny [m3/rok]: 

• Inne:……………………………………………………………………………………………

…… 

Powierzchnia użytkowa [m2]: …………………………………………………………………………………………………………………

……. 

Kubatura [m3]: …………………………………………………………………………………………………………………

……. 

Pokrycie dachu ( proszę wskazać 

rodzaj pokrycia dachu): 

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

……. 

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

……. 

 

• Dane dot. montażu instalacji OZE 

• Instalacja fotowoltaiczna: 

Proponowane miejsce montażu 

paneli PV: 

• dach budynku mieszkalnego 

• elewacja budynku mieszkalnego 

• dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

• dach garażu/budynku wolnostojącego 

• elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

• elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego 

• grunt 

Proponowane miejsce montażu 

inwertera: 

• Kotłownia 

• Piwnica 

• Pom. Gospodarcze 

• Inne ……………………………….. 

Instalacja wewnątrz budynku: • Jednofazowa                           

• Trójfazowa 

• Instalacja solarna (kolektorów słonecznych): 

Proponowane miejsce montażu 

kolektorów słonecznych: 

• dach budynku mieszkalnego 

• elewacja budynku mieszkalnego 

• dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

• dach garażu/budynku wolnostojącego 

• elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

• elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego 

• grunt 

Proponowane miejsce montażu 

zbiornika: 

• Kotłownia 

• Piwnica 

• Pom. Gospodarcze 

• Inne ……………………………….. 

Sposób przygotowania c.w.u.: • W kotle 



• Terma gazowa 

• Terma elektryczna 

• Inne:………………………………………………………………………………… 

• Powietrzna pompa ciepła c.w.u.: 

Proponowane miejsce montażu 

pompy: 

• Kotłownia 

• Piwnica 

• Pom. Gospodarcze 

• Inne ……………………………….. 

• Kocioł na biomasę (pellet): 

Czy jest posiadany dokument 

określający zapotrzebowanie 

budynku w ciepło 

• Tak     

• Nie 

Czy budynek jest poddany 

termomodernizacji: 

 

 

Jeśli tak, proszę wskazać grubość i 

sposób docieplenia: 

• Tak     

• Nie 

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

Powierzchnia ogrzewana [m2]: …………………………………………………………………………. 

Proponowane miejsce montażu kotła 

na biomasę / zasobnika pompy ciepła 

• Kotłownia 

• Piwnica 

• Pom. Gospodarcze 

• Inne ……………………………….. 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie 
dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 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. 
2016 poz. 922). 
 
 
 
 
 
 
 

         
Data                         

Podpis  
 
 


