Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820
http://www.ciezkowice.pl, e-mail: ug@ciezkowice.pl

ANKIETA/WSTĘPNA DEKLARACJA
Wypełnienie ankiety/wstępnej deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z
przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Ciężkowice. Podjęcie przez Gminę Ciężkowice działań w tym zakresie jest
uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

IMIĘ I NAZWISKO
Właściciela/li nieruchomości zgodnie
z Aktem własności ziemi, Księgą
Wieczystą, Postanowieniem Sądu

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES MONTAŻU INSTALACJI
NUMER
DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

TELEFON

ADRES E-MAIL

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: Moc umowna (przyłączeniowa) na
energię elektryczną:
 - 2 kW
 - 3 kW

 - 4 kW
 - 5 kW
 - inna: ……….kW
Powierzchnia użytkowa budynku
mieszkalnego [m2]:

………………………………m2
Rodzaj  - jednospadowy
dachu
Poszycie
dachu

……………………………………..…kW

Roczne zużycie energii elektrycznej na
podstawie rachunków za energię z
poprzedniego roku kWh:
………………………………………kWh

Jaki obecnie używacie państwo rodzaj
opału:
 - drewno  - węgiel  - pelet
 - inne (jakie?)....................

Dostępna powierzchnia dachu [m2]:

 - dwuspadowy

 - wielospadowy

 - płaski

Inny:

 - blacha lub blachodachówka

 - eternit

 - dachówka

Inne:

………………………………m2

 - papa

UWAGA!
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu
Inny wybór montażu:
 - na gruncie (podaj odległość od domu: .......... m)

POMPA CIEPŁA
Jaki obecnie używacie państwo rodzaj
opału:
 - drewno
 - węgiel  - pelet
 - olej opałowy  - gaz ziemny
 - inne (jakie?)....................

W jaki sposób podgrzewana jest woda w
budynku na cele c.w.u.:

 - centralnie (w kotle)
 - bojler elektryczny (pojemnościowy)
 - bojler gazowy (pojemnościowy)
 - przepływowy ogrzewacz wody

Średniodobowe zużycie ciepłej wody
użytkowej w gospodarstwie domowym:
(średnie zużycie 50 l/dzień/osobę)
......................litrów /dzień
..................... m3/ miesiąc

elektryczny
 - przepływowy ogrzewacz wody gazowy
 - inne- jakie ……………………
Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja
(liczba osób zamieszkałych w budynku):

Powierzchnia użytkowa budynku
mieszkalnego [m2]:

 - 2-3 osoby
 - 4-5 osób
 - 6 i więcej (ile? .............)

Ilość zużywanego opału rocznie (proszę
podać w tonach lub m3):
 - drewno  - węgiel  - pelet
 - inne (jakie?)....................

Czy aktualnie jest zamontowany zbiornik
na ciepłą wodę:

Czy w budynku jest prowadzona lub
zarejestrowana działalność gospodarcza?

Rok budowy budynku mieszkalnego:

………………………………m2

 - TAK o pojemności………………litrów  - TAK
 - NIE
 - NIE
Rodzaj
 - wolnostojący
budynku
Proponowane miejsce montażu pompy:
(kotłownia, pom. techniczne, inne)

 - bliźniak

 - zabudowa szeregowa

Powierzchnia pomieszczenia montażu
[m2]

Wysokość pomieszczenia montażu [m]

………………………………….

………………………………………………. …………………………………

Czy ściana pomieszczenia montażu jest
ścianą zewnętrzną budynku

Szerokość drzwi, przez które byłaby
Czy jest dostęp instalacji zimnej i ciepłej
wnoszona pompa ciepła lub wymiary okna wody w pomieszczeniu montażu
w pomieszczeniu montażu [m]
 - TAK
 - NIE

 - TAK

 - NIE

………………………………………………
Czy jest dostęp do instalacji centralnego
ogrzewania w pomieszczeniu montażu

Czy pomieszczenie montażu posiada
jednofazową instalację elektryczną 230V

Czy pomieszczenie montażu posiada
trójfazową instalację elektryczną 400V

 - TAK

 - TAK

 - TAK

 - NIE

Czy w budynku jest instalacja cyrkulacji
c.w.u. (ciepła woda użytkowa)

 - TAK

 - NIE

 - NIE

 - NIE

KOLEKTORY SŁONECZNE
Preferowany typ:

 - panele płaskie
 - panele próżniowe
Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja

 - 2-3 osoby
 - 4-5 osób
 - 6 i więcej (ilu .............)

Jaki obecnie używacie państwo rodzaj
opału:
 - drewno  - węgiel  - pelet
 - olej opałowy  - gaz ziemny
 - inne (jakie?)....................

Określ zużycie wody w Twoim domu w
okresie 1 miesiąca:

Ilość zużywanego opału rocznie (proszę
podać w tonach lub m3):
 - drewno  - węgiel  - pelet
 - inne (jakie?)....................

Powierzchnia użytkowa budynku
mieszkalnego [m2]:

 - płaski

.................................................... m3

………………………………m2

Dostępna powierzchnia dachu [m2]:

………………………………m2
Rodzaj
dachu

 - jednospadowy

 - dwuspadowy

 - wielospadowy

Inny:

Poszycie
dachu

 - blacha lub blachodachówka

 - eternit

 - papa

Inne:

 - dachówka

UWAGA!
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu
Inny wybór montażu:
 - ściana budynku

 - na gruncie (podaj odległość od domu: .......... m)

UWAGA:
1.

2.

W ramach Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) nie ma wymogu przeprowadzania audytów
energetycznych.
Wszystkie działania mają służyć zwiększeniu liczby osób korzystających z odnawialnych źródeł energii, a tym samym
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, ze. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji
w Gminie Ciężkowice.

……………………..………..

…………………………………………………

Data
Podpis
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ciężkowice.
2. Państwa
dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celu
uzyskania
dofinansowania
na
zadania
związane
z OZE (Odnawialne Źródła Energi)w Gminie Ciężkowice.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie
danych
osobowych
jest
dobrowolne
i
determinuje
możliwość
uzyskania
dofinansowania
na zadanie związane z OZE w Gminie Ciężkowice.

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy przekazywać do pok. 25 Urzędu Gminy Ciężkowice.
Ankiety w wersji elektronicznej należy wysyłać na e‐mail: pkapalka@ciezkowice.pl. Termin składania do 30.06.2017 r.

