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ANKIETA 
deklarująca przystąpienie do projektu mającego na celu zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby CWU 

Imię i Nazwisko 
(właściciel lub 
współwłaściciele 
budynku)** 

 Rodzaj Budynku 
 

Miejscowość  

Ulica i nr domu  

Telefon  

 wolnostojący 

 bliźniak 

 zabudowa szeregowa 

 inny: (jaki) ……………………………….. 

Liczba osób 
korzystających z 
CWU osób 

Liczba kondygnacji 
budynku 

 

Wentylacja 
budynku 

 naturalna          mechaniczna Rok budowy budynku  

Moc kotła 
grzewczego kW 

Wysokość budynku  
m 

Źródło ciepła 
(wykorzystywany 
dotychczas piec) 

 kocioł węglowy/miałowy*      piece indywidualne w pokojach       kocioł gazowy 

 kocioł peletowy                       kocioł olejowy                   inny: (jaki) ……………………………... 

Proponowana 
lokalizacja 
zbiornika z wodą 

 kotłownia 

 piwnica 

 poddasze użytkowe 

 ocieplony strych 

 inne (jakie): ………………………………. 

Wymiary 
pomieszczenia w 
którym docelowo 
ma zostać 
zainstalowany 
zbiornik wody 

 

…………. mm x ..……… mm x ………… mm 

(wysokość x długość x szerokość) 

U  W  A  G  A   !!! 
Przy wyborze pomieszczenia na zasobnik 
solarny należy uwzględnić obciążenie 
zasobnika z wodą około: 400 - 500 kg. 
 
Pomieszczenie, w którym będzie usytuowany 
zasobnik solarny musi być ocieplone a 
minimalna temperatura to +6°C. 
 
Przy wyborze pomieszczenia na zasobnik 
solarny należy uwzględnić wymiary 
zasobnika: wysokość 1900mm ; średnica 
790mm 

Czy w w/w 
pomieszczeniu jest 
doprowadzona 
instalacja zimnej i 
ciepłej wody 

 TAK         NIE 

Proszę o podanie materiału z jakiego jest wykonana 

instalacja zimnej wody: 

…………………………………………………. 

Jeżeli w w/w 
pomieszczeniu nie ma 
instalacji zimnej i ciepłej 
wody to proszę o podanie 
odległości do najbliższego 
punktu takiej instalacji m 

Rodzaj więźby 
dachowej 

 krokwiowa 

 płatwiowa 

 inny: (jakie) ………………… 

Rodzaj pokrycia 
dachu 
 
 

 blacha 
 blacho – dachówka 
 dachówka 
 inne (jakie) ………………………. 
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Rodzaj dachu  płaski 

 jednospadowy 

 dwuspadowy 

 kopertowy 

 inny (jaki) ……………………… 

Czy połać dachu 
jest nachylona od 
strony 
południowej, jeżeli 
nie proszę o 
podanie dogodnej 
lokalizacji paneli 

 TAK       NIE 
 
Jeśli nie, proszę o podanie lokalizacji: 

……………………………………… 

……………………………………… 

Sposób montażu 
proszę zaznaczyć na 
rysunku (w kółku), 
w przypadku 
montażu 
wolnostojącego na 
ziemi proszę 
określić odległość 
paneli od budynku. 

                                    
 
                                          Odległość: …………. mm 

Kąt nachylenia 
dachu do 
powierzchni ………………… 

Średnie zużycie ciepłej wody 
użytkowej w gospodarstwie 
domowym 

 
Dzienne: ……………… l/dzień 

Miesięczne: ………………. m3 

Proszę wrysować 
orientację budynku 
względem stron 
świata jak na 
przykładzie z 
uwzględnieniem 
połaci dachu wraz z 
proponowanym 
umieszczeniem 
paneli 

 
Główne źródło 
grzania ciepłej wody 
w okresie letnim 

 energia elektryczna                       drewno 

 węgiel / miał*                               pellety 

 inny (jaki) ………………….. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie 
dachu i pomieszczeń do zamontowania 
kolektorów i instalacji solarnych: 

 

 TAK 

 NIE 

 

Jeśli brak będzie jakichkolwiek danych w powyższej ankiecie bądź, ankieta 
zostanie złożona w terminie późniejszym, pozostanie bez rozpatrzenie. 
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Założenia: 

 pozyskanie środków na dofinansowanie tego projektu pozwoli na pokrycie ok. 65 % wartości 
instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej, jednakże projekt będzie realizowany jedynie 
w przypadku otrzymania przez Gminę Szczuczyn dofinansowania ze środków RPO WP na lata 
2007-2013. 

 Gmina Szczuczyn jeśli stanie się Beneficjentem projektu, przez okres 5 lat będzie właścicielem 
instalacji solarnej zamontowanej w Państwa domach, solary będą na ten okres przekazane 
gospodarstwom domowym w użyczenie, zaś po upływie tego okresu staną się ich własnością. 

 

Oświadczenia: 

Oświadczam, że nieruchomość nie będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095). 

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 
06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553), że powyższe dane są prawdziwe. 

Oświadczam, iż podpisując niniejszą ankietę deklaruję przystąpienie do programu pn. „Kompleksowe 
rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji 
solarnych na budynkach mieszkalnych”, a tym samym współfinansowanie zakupu i montażu 
instalacji solarnej zgodnej z danymi zawartymi w ankiecie, przystosowanej do parametrów mojego 
budynku oraz ilości osób w nim zamieszkałych stale korzystających z ciepłej wody, w wysokości około 
35% kosztów całkowitych projektu oraz, że w wyznaczonym przez beneficjenta terminie przystąpię do 
podpisania stosownej umowy. 

Oświadczam, iż w/w budynek jest technicznie przystosowany do przyjęcia instalacji kolektorów oraz 
urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem, a w momencie rozpoczęcia montażu instalacji solarnej 
budynek będzie oddany do użytku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie 
Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych”, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.2007 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 883). 

 

 

..................................... dn. …………..2012  …….……………………………………………………………….. 
/miejscowość/                   /czytelny podpis właściciela lub współwłaścicieli budynku/ 
 
 
 

**) Jeżeli istnieje więcej niż jeden właściciel nieruchomości deklaracje uczestnictwa 
powinien złożyć każdy ze współwłaścicieli. 

 


