ANKIETA Nr………..
dla potrzeb realizacji projektu: „Eco Energia w Gminie Ostrówek II etap”
Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na
realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia
poniższej ankiety.
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna od uzyskania
dofinansowania
Czy w przypadku przystąpienia gminy Ostrówek do realizacji projektu dotyczącego OZE (OZEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII) jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu
dotyczącym instalacji:
Piece na biomasę
I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:

Adres zamieszkania:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
Lokalizacja inwestycji:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Nr działki:
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II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Czy w budynku występują instalacje OZE? Jeżeli tak prosimy podać zainstalowaną moc i roczną
produkcję.
a) Kolektory słoneczne.
b) Panele fotowoltaiczne.
c) Pompa ciepła.
d) Nie występują.
e) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
Moc instalacji [kW]: ……………..
2. Tytuł prawny do nieruchomości:
a) Prawo własności
b) Prawo użytkowania wieczystego.
c) Użytkowanie.
d) Dzierżawa.
e) Najem.
f) Samoistne posiadanie.
g) Inne formy prawne/ jakie?:…………………………………………………………
3. Rodzaj budynku:
a) Wolnostojący
b) Bliźniak.
c) Szeregowiec, wielorodzinny.
4. Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnią
lokalu):
a) …………… m2
5. Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać
powierzchnią lokalu):
a) …………… m2
6. Liczba kondygnacji nadziemnych:
a) ……………
7. Rodzaj budynku:
a) Do 10 lat ……………
b) Od 10 do 20 lat …………..
c) Powyżej 20 lat …………………….
8. Czy posiadacie Państwo instalację c.w.u.?
a) Tak.
b) Nie.
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c) Nie wiem.
9. Instalacja C.O. wykonana z rur:
a) Stalowe.
b) Miedziane.
c) Wykonane z tworzywa sztucznego.
d) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
10. Typ instalacji grzewczej:
a) Gazowa.
b) Elektryczna.
c) Węglowa.
d) Inne/ jaki?:…………………………………………………………
11. Czy na instalacji wodnej w Państwa budynku zainstalowany jest reduktor ciśnienia?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.
12. Czy w instalacji centralnego ogrzewania w Państwa budynku są zainstalowane pompy
obiegowe?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.
13. Czy posiadacie Państwo w budynku niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.
14. Orientacyjna odległość pomiędzy podłogą kotłowni/piwnicy a najwyższym punktem dachu:
a) …………………. m
15. Liczba osób zamieszkujących budynek:
a) Ilość osób: …………………...
16. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u):
a) Kotłownia gazowa.
b) Kotłownia olejowa.
c) Kotłownia węglowa
d) Kotłownia na drewno.
e) Boiler.
f) Ogrzewacz przepływowy.
g) Instalacja solarna.
h) Inne/ jaki?:…………………………………………………………
17. Powierzchnia/kubatura domu: ……………… m2/…………..m3
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Moc istniejącego kotła ………………..kW
Ilość zużywanego rocznie paliwa …………………………………ton
Średnica przewodu kominowego ……………………………….. cm
Długość przewodu kominowego od miejsca wpięcia pieca do końca komina ……………………… m
Wymiary kotłowni lub miejsca przeznaczonego na kocioł: szerokość …….długość …………………
wysokość ……………………………….
Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzania domu ……………………….
Rodzaj instalacji C.O
a) Otwarta przelewowa wymuszona z pompą C.O.
b) Zamknięta wymuszona z pompą C.O.
c) Otwarta przelewowa bez pompy
d) Zamknięta ciśnieniowa bez pompy
Czy obecny kocioł służy do podgrzewania ciepłej wody…………………………….
Czy w pomieszczeniu gdzie będzie zamontowany kocioł na biomasę znajduje się:
a) Wywiew powietrza grawitacyjny ……………………….
b) Czerpnia powietrza ………………………..

Uwaga:
1. Montowane kotły będą mogły spalać tylko i wyłącznie paliwo z biomasy. Przerabianie kotłów
i spalanie innych paliw niż odnawialne może skutkować koniecznością zwrotu przez
użytkownika całej dotacji uzyskanej przez Gminę w projekcie oraz konsekwencjami
wynikającymi z naruszenia trwałości projektu.
2. Pomieszczenia, w których będą zamontowane kotły C.O. na biomasę muszą spełniać normy
budowlane. Przede wszystkim muszą posiadać wentylację nawiewną i wywiewną, w
przypadku jej braku mieszkaniec zobowiązuje się wykonanie takich wentylacji jeszcze przed
montażem kotła.

Wyrażam zgodę na zamianę istniejącego źródła ciepła na kocioł opalany biomasą.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.
poz 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Ostrówek podanych przeze
mnie danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby projektu. Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia, a także dobrowolności ich podania.

Data:

Podpis:
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