
 
 

Ankieta dla gospodarstwa domowego do określenia poziomu zapotrzebowania na energię oraz 
wielkości instalacji OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020 
 

„Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł  

ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę na terenie  

Gminy i Miasta Koziegłowy” 

 
I. Dane inwestora (właściciela lub współwłaścicieli): 
1. Imię i nazwisko (osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością)  
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
2. Adres ……………………………………………………………………............................................................................................... 
3. Miejscowość ………………………………………………. kod pocztowy ………………………………......................................... 
4. Tel.…………………………………………………………………… e-mail ……………………….…………………………….… 
Księga wieczysta nr …………………………….……………………..  numer działki ………………….……………………………..  
 
II Dane dotyczące wymiany kotła c.o. 
1. Liczba kondygnacji (pięter)  ………. 
2. Rok budowy ………………….       
3. Ogrzewana powierzchnia użytkowa w m2 ………………….  
4. Stan budynku 
Stan okien: Ocieplenie ścian zewnętrznych: Ocieplenie dachu/stropu 
�     PCV/ ilość szyb………… 
�     drewniane/ ilość szyb………. 

�     Tak �     Tak 

�    Inne jakie……………./ ilość 
szyb………..  

�     Nie �     Nie 

 
5. Sposób ogrzewania pomieszczeń 

�    Centralne ogrzewanie (kocioł/piec + grzejniki) 
�    Brak instalacji c.o. (piece 

kaflowe lub grzejniki elektryczne, 
piece olejowe) 

�     Inne (jakie?) 
………………………….. 

 
6. Rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania pomieszczeń ? 
�     węgiel �     olej opałowy 

�     miał �     energia elektryczna 

�     koks �     gaz ziemny 

�     drewno �     inne (jakie?) …………………………...  

 
7. Wiek kotła/pieca w latach ………, moc kotła/pieca ……… kW   
 
8. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 
�     piec na węgiel / miał / koks zintegrowany z centralnym 
ogrzewaniem 

�     elektrycznie (bojler, podgrzewacz przepływowy) 

�     piec na gaz ziemny �     inne (jakie?) ………………………………. 

 
9. Wymiary pomieszczenia, w którym ma być wymieniony kocioł c.o.  
 
�     długość……………….. m 

�     szerokość …………….. m  

�     wysokość……………... m 

 
 
10. Całościowe roczne zużycie paliwa w budynku 
�    węgiel [t/rok] ……………                   �     gaz [m3/rok] ………………….                �      inne (koks, miał) [t/rok] ………………                                            
 
11. Zużycie energii elektrycznej ……………….. [kWh/rok] 
 



 
12. Zużycie ciepłej wody użytkowej  
�     niskie 15 l/dobę 

�     średnie 30l/dobę 

�     optymalne 50l/dobę 

�    duże powyżej 60l/dobę 
 
�    inne – jakie:……………… 
 
 
13. preferowany rodzaj kotła w ramach projektu:: 
�     gazowe �     biopaliwo  

 
 
 
Oświadczenie: 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na „Likwidację 
niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła na źródła grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub 
biomasę na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” 

 

 

Data: ........................           .......................................................... 
(czytelny podpis osoby/ób dysponującej/ych  
nieruchomością na cele realizacji inwestycji)  
 
 
 
   

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, 

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 

ciepła. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 

Adnotacje urzędowe: 
Nr ankiety: ........................ 
Zweryfikował pod względem formalnym: ...............................................  

 
 
 

  ................................................................... 
(czytelny podpis osoby/ób dysponującej/ych  
nieruchomością na cele realizacji inwestycji) 
   

 

 

 
 

 


