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Jastrząb, dn. 09.05.2016r. 
 

 
 
 
 
 
/Data wpływu oraz pieczęć UG Jastrząb/ 

 
 
 

ANKIETA NR  1/2016  
określająca zapotrzebowanie na instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 

 
UWAGA. Użyty w ankiecie skrót OZE – oznacza odnawialne źródła energii 

 
 

1. DANE POTENCJALNEGO  UCZESTNIKA PROJEKTU 
Imię: Powiat: 
Nazwisko: Ulica: 
Miejscowość:  Nr domu: Nr lokalu: 
Kod pocztowy: Telefon: 
Województwo: e-mail: 

 
 

2. CZY W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA GMINY JASTRZĄB DO REALIZACJI PROJEKTU DOTYCZĄCEGO OZE  
JEST PAN/I ZAINTERESOWANY/A UCZESTNICTWEM W ZADANIU DOTYCZĄCYM INSTALACJI (proszę 

zaznaczyć X) 
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna  
b) pompa ciepła  
c) kolektory słoneczne  
d) piec na biomasę  

 
 

3. LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI 
Miejscowość: Ulica: 
Kod pocztowy: Nr domu: 
Nr działki geodezyjnej: Nr lokalu: 
Rok budowy: Technologia budowy (zaznaczyć właściwe X): 

cegła   
pustak  
inne  

 
4. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: 

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]: ………… 

Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
 

a) prawo własności     b) prawo użytkowania wieczystego    c) użytkowanie    d) dzierżawa    e) najem 
f) samoistne posiadanie    g) inne formy prawne/ wpisać jakie? …………………………………………………… 

 
Rodzaj budynku (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
  

a) wolnostojący      b) bliźniak        c) szeregowiec, wielorodzinny 
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Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnię lokalu): 
…………………. m² 
Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnię lokalu): 
………………… .m² 
Liczba kondygnacji naziemnych:  ……………………………….. 
Liczba osób zamieszkujących budynek: …………………….... 
Rodzaj dachu (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź ):  
 
a)płaski (nachylenie do 10%)    b) jednospadowy      c)dwuspadowy      d) złożony z wielu połaci 
 
Połać dachu (jej główna, najlepiej nasłoneczniona część) skierowana jest w kierunku (proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź): 
 
a)południowym  b) południowo-wschodnim  c)południowo-zachodnim  d) zachodnim  e)wschodnim 
 
Orientacyjna wolna powierzchnia tej części połaci dachowej: ………………. m²; 
Kąt nachylenia: ……………..˚ 
Powierzchnia południowej ekspozycji dachu na instalację wykorzystującą energię słońca (m²): 
…………………………… 
Rodzaj pokrycia dachowego (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
 
a) blacha (blachodachówka)     b) dachówka ceramiczna     c) dachówka betonowa     d) papa     e)gont bitumiczny 
f) eternit     g) inne /podać jakie/ ………………………………. 

 
Czy w najbliższym czasie planowana jest wymiana pokrycia dachowego? 
 

a) tak /podać jakie/ ………………………………………………………………………………… 
b) nie 
 

Czy gospodarstwo domowe/dom mieszkalny/ma rozdzielne zasilanie od budynków gospodarstwa rolnego, 
budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza /oddzielny licznik energii elektrycznej/? 
a) tak              b) nie 
Gdzie oprócz dachu można zamontować instalacje fotowoltaiczną, kolektory słoneczne (np. na gruncie 
wolnostojąca konstrukcja, elewacja budynku, barierka balkonowa)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA W CIEPŁO (wypełniają osoby zainteresowane montażem pompy ciepła) 
Moc zainstalowanego kotła kW …………………………………………………………………………………………………………. 
Rodzaj ogrzewania (proszę zaznaczyć właściwe): 
 
a) piec – drewno    b) piec węgiel    c)kocioł węglowy     d)kocioł olejowy     e) kocioł gazowy     f) kocioł pelet      
g) instalacja solarna c.w.u     h) bojler elektryczny c.w.u.    i) inny (wskazać jaki) ……………………………………………….   
 

 
 

6. DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (wypełniają osoby zainteresowane montażem paneli 
fotowoltaicznych) 

 
Moc umowna przyłączeniowa: …………………………………… kW* 
*moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego, jest wyrażana w kW. 
 
Zużycie energii elektrycznej: 
 

a) wartość rachunków za ostatni miesiąc:                                ………………………. zł 
b) wartość rachunków za ostatni rok:                                        ………………………. zł 
c) zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni miesiąc:       ………………………. kWh 
d) zużycie kWh energii elektrycznej za ostatnie pół roku:   ………………………. kWh 
e) zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok:               ………………………. kWh 
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Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych [kWh] 
 
lodówka ..... kW pralka ..... kW Podgrzewacz 

wody 
..... kW piekarnik 

elektryczny 
..... kW 

zamrażarka ..... kW zmywarka ..... kW hydrofor ..... kW odkurzacz ..... kW 

kuchenka 
elektryczna 

..... kW okap kuchenny  ..... kW silniki ..... kW suma 
żarówek 

..... kW 

kuchenka 
mikrofalowa 

..... kW żelazko  ..... kW czajnik 
elektryczny 

..... kW inny ..... kW 

 
Łączna moc wszystkich urządzeń: ……………….. kW 
 
 
 

 
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 23 ust.1. pkt.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135  
z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie określającej zapotrzebowanie 
na instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych .  
Zgodnie z art.23 ust.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 197r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135  
z późn.zm.): 

 administratorem powyższych danych będzie Wójt Gminy Jastrząb 
 powierzone dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu uzyskania dofinansowania na budowę 

instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 
 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 
 
 
 
 
 
------------------------------      ----------------------------------------------- 
/ miejscowość, dnia/       /czytelny podpis/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


