Załącznik nr 3
do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego
WSTĘPNA ANKIETA DOT. INSTALACJI OZE
Ankietę należy wypełniać w sposób czytelny oraz rzetelnie (wszystkie rubryki)
I.

Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja

Imię
Nazwisko
Nr telefonu
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr domu
Nr działki
Nr telefonu
Adres e-mail
Lokalizacja inwestycji (jeżeli jest inna niż adres zamieszkania)
Miejscowość, kod pocztowy
Ulica, nr domu
Nr działki




Czy budynek/działka jest objęta nadzorem konserwatora
zabytków

II.

Tak
Ni e

Dane dot. budynku

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest
prowadzona lub zarejestrowana działalność
gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza



Tak, jaka? ……………………………………………..



Nie

Jeśli tak, czy jest osobny licznik?




Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć x wybraną
instalację

Tak
Nie



Instalacja fotowoltaiczna,



Kolektory słoneczne,



Pompa powietrzna c.w.u.,



Pompa powietrzna c.w.u. + c.o.,



Kocioł na biomasę (pellet)

Powierzchnia użytkowa budynku

…………………………………………………………… m2

Zużycie energii elektrycznej za ostatnie 2 lata

Przedostatni rok

Ostatni rok

………………………………/…………………………... ∑ kWh
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Zużycie wody za ostatni rok

…………………………………………………………... m3

Liczba osób stale zamieszkałych w budynku
(nie mylić z zameldowanymi)

.................................................................

Instalacja w budynku

Zapotrzebowanie budynku w ciepło
Sposób przygotowania c.w.u

Obecny system grzewczy

Moc istniejącego kotła grzewczego



Jednofazowa



Trójfazowa (siła)

…………………………………………………………..kW



Gaz



Olej



Węgiel



Ekogroszek



Miał



Energia Elektryczna



Inne, jakie? …………………………………………….



Gaz



Olej



Węgiel



Ekogroszek



Miał



Energia Elektryczna



Inne, jakie? …………………………………………….

…………………………………………………………..kW

………………………………………………. .

……. …………………………………………. .

Da ta

P od p i s

Uwaga: Wypełnienie a nkie ty n ie gw ar antu je rea liz ac ji in westyc ji. Rea li zac ja za leżn a je st od uzy skan ia środków z Unii
Europejskie j.
Oświadc zeni e: Zg od ni e z art. 23 u st . 1 pkt . 1 us tawy z d ni a 10 maja 2018 o oc hronie da nyc h os ob owyc h Dz . U. 2019
poz. 1781 ) wyra ża m zgod ę na przetwarza nie da nyc h os ob owych zawar tyc h w a nki eci e na potrzeby r ealizacji pr oj ek tu .
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