
 
Ankieta: piec na biomasę 

Projekt „EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów” 

NR ANKIETY:……….. 
 
Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru ankiet 

dostępnym na stronie Internetowej Gminy Gościeradów http://goscieradow.pl/   oraz w Urzędzie 

Gminy. 

Wypełnienie wszystkich miejsc w ankiecie jest warunkiem udziału w projekcie. 

 

DANE OSOBOWE 
  

1. Imię i nazwisko: ……...........…..………………………………………………………………………….. 

 

2. Numer telefonu: ………………….……………….Adres email:…………………………………………. 

 

3. Adres zamieszkania: ……………………………….……………………………….……………………. 

 

4. Nr. działki: ……………………..………..…………..……………………………………………………

  

 

DANE INSTALACJI 
 

1. Adres instalacji: …………………………………………………………………………………………. 

2. Nr działki, obręb: ……………………………………………………………………………………….. 

3. Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………………………………………… 

4. Księga wieczysta nr: ……………………………………………………………………………………. 

 

DANE INSTALACJI 

 
1. Budynek, w którym ma zostać zainstalowany kocioł na biomasę, jest własnością (zgodnie z Aktem 

własności ziemi, Księgą Wieczystą, Postanowieniem Sądu): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

2. Liczba osób zamieszkująca w budynku:…………………………… 

3. Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku ………………………..... m
2
 

4. Kubatura ogrzewanego budynku …………………………………..m
3
 

5. Czy budynek jest ocieplony?   TAK / NIE    Proszę podać rodzaj oraz grubość izolacji: 

a) ściany……………………………………………………………………….. 

b) podłogi na gruncie…………………………………………………………. 

c) stropu, poddasza…………………………………………………………… 

6. Wymiary kotłowni lub miejsca przeznaczonego na kocioł: 

szerokość……………          długość……………          wysokość…………… 

7. Liczba okien i ogólna powierzchnia okien …………………… m
2
 



 
 

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU 
 

1. Istniejące źródło ogrzewania obiektu:  

□  kocioł węglowy             □  kocioł gazowy             □  kocioł olejowy              □  kocioł na biomasę 

□  inne, jakie? ………………………………………………… 

□  moc kotła:………………….kW,   □  rok zainstalowania kotłowni …………………. 

□  układ kotła:  ZAMKNIĘTY (ciśnieniowy) / OTWARTY (naczynie wyrównawcze) 

□  Istniejąca pompa obiegu grzewczego  TAK/NIE 

2. Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody: 

□  kocioł węglowy                                              □  bojler elektryczny 

□  kocioł gazowy                                                □  inne, jakie? ……………………………….. 

□  kocioł olejowy 

□  kocioł na biomasę 

Moc kotła: ………………….kW 

□  Istniejąca pompa obiegu c.w.u. ………………………………… 

3. Roczne zużycie wody: ……………………… m
3
 

4. Ilość zużywanego paliwa rocznie: ………………………..m
3 
/ t 

5. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody:………………………………… 

6. Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania domu:……………………………………………. 

7. Czy kocioł  C.O. ogrzewa ciepłą wodę użytkową?     TAK/NIE 

8. Czy w miejscu posadowienia instalacji jest stały dostęp do Internetu       TAK / NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem „EKO ENERGIA  

w Gminie Gościeradów”. 

Zapoznałem się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacja o celu przetwarzania danych osobowych 

prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

   

Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, działalność rolnicza ani 

działalność agroturystyczna oraz, że instalacja kotła na biomasę będzie wykorzystywana tylko  

i wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
 

…………………………………………………………………………. 

Data, podpis właściciela 
 

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym opłaty za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

(Dane będą weryfikowane na dzień złożenia ankiety oraz na dzień podpisania umowy). 

 
…………………………………………………………………………………. 

Data, podpis właściciela 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki. 

 
 

…………………………………………………………………………. 

Data, podpis właściciela 

 


