
   

 

ANKIETA Odnawialne źródła energii  
      (proszę wypełnić czytelnie) 

 

I. Dane uczestnika projektu 

Adres zamieszkania 

Imię  

Nazwisko  

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Nr działki  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Lokalizacja inwestycji (jeżeli jest inna niż adres zamieszkania) 

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Nr działki  

 

II. Dane dot. budynku i montażu instalacji OZE 

1) Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji 
jest prowadzona lub zarejestrowana 
działalność gospodarcza? 

a) Tak 

b) Nie 

2) Powierzchnia użytkowa budynku …………………………………………………. m2 

3) Liczba osób stale zamieszkująca budynek 
(niezależnie od ilości osób zameldowanych) ………………………………………………….  

4) Pokrycie dachu Blachodachówka, blacha trapezowa, gont, papa, 
dachówka ceramiczna, dachówka karpiówka, 
dachówka betonowa, inne ………………………………. 

5) Roczne zużycie wody …………………………………………………. m3 

6) Roczne zużycie energii elektrycznej ………………………………………………….  

7) Instalacja w budynku a) Jednofazowa 

b) Trójfazowa (siła) 

8) Preferowany rodzaj instalacji OZE                 
…. 

a) Fotowoltaika 

b) Kolektory słoneczne 
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c) Powietrzna pompa c.o. (wraz z c.w.u.) 

d) Powietrzna pompa c.w.u. 

9) Dostępna powierzchnia połaci dachu      
….(wyłączając połać północną) 

   (wypełnić, jeśli wybrana instalacja to kolektory  
…słoneczne lub fotowoltaika) …………………………………………………. m2 

10) Dostawca prądu a) Tauron, 

b) Inne, jakie? ……………………………….. 

11) Sprzedający prąd a) Tauron, 

b) Inne, jakie? ……………………………….. 

 

III. Ogrzewanie 

Zapotrzebowanie budynku w ciepło na 
podstawie posiadanego audytu 
zapotrzebowania budynku w ciepło ………………………………………………….……………………. 

W przypadku braku audytu zapotrzebowania budynku w ciepło proszę wypełnić poniższe pkt. 

1) Obecny system grzewczy a) Gaz 

b) Olej 

c) Węgiel 

d) Ekogroszek 

e) Miał 

f) Energia Elektryczna 

g) Inne, jakie? …………………………………………....... 

2) Moc istniejącego kotła grzewczego 
…………………………………………………. 

3) Ogrzewanie podłogowe a) Tak, ile m2 ……………………………… 

b) Nie 

4) Planowane miejsce montażu pompy ciepła a) Kotłownia 

b) Piwnica 

c) Inne, jakie? ……………………………………………….. 

5) Wysokość pomieszczenia podanego w pkt 4 
………………………………………………….……………………. 

6) Szerokość drzwi podanego pomieszczenia 
oraz szerokości najwęższych drzwi na drodze 
prowadzącej do podanego pomieszczenia  ………………………………………………….……………………. 



   

 

ANKIETA Odnawialne źródła energii  
      (proszę wypełnić czytelnie) 

 

7) Ogrzewane m2 
………………………………………………….……………………. 

8) Rodzaj ścian, czym są ocieplone 
………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………… 

9) Rodzaj okien, ilość 
………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………… 

10) Rodzaj stropu, czym jest ocieplony 
………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………… 

11) Rodzaj kaloryferów, ilość 
………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………… 

 

IV. Dane dot. zużycia ciepłej wody użytkowej 

1) Czy posiada Pan/Pani instalację c.w.u.? a) Tak 

b) Nie 

2) Lokalizacja zbiornika c.w.u. a) Kotłownia 

b) Brak zbiornika 

c) Łazienka 

d) Inna, jaka? ……………………………………………….. 

3) Wysokość pomieszczenia podanego w pkt 2 
………………………………………………………………..…….. 

4) Szerokość drzwi podanego pomieszczenia 
oraz szerokości najwęższych drzwi na drodze 
prowadzącej do podanego pomieszczenia  ………………………………………………….……………………. 

5) Sposób przygotowania c.w.u. a) Gaz 

b) Olej 

c) Węgiel 

d) Ekogroszek 

e) Miał 

f) Energia Elektryczna 

g) Inne, jakie? …………………………………………....... 

6) Moc istniejącego urządzenia do 
przygotowania c.w.u.? ……………………………………………….. 
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V. Informacje dot. instalacji fotowoltaicznej 

ILOŚĆ ZUŻYWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIĄGU 

ROKU WYRAŻONA W KWH (ŁĄCZNIE) 

 

PLANOWANA MOC INSTALACJI/ILOŚĆ MODUŁÓW  

MIEJSCE MONTAŻU INSTALACJI  

GDZIE BĘDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ INWERTER?  

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY MODUŁAMI A INWERTEREM 
…………………………………….. MB 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA BUDYNKU JEDNOFAZOWA, TRÓJFAZOWA* 

SPOSÓB OKABLOWANIA INSTALACJI WOLNYM KANAŁEM WENTYLACYJNYM, ELEWACJĄ,  

NATYNKOWO, INNY JAKI?* 

……………………………………………… 

*- właściwe zaznaczyć (podkreślić) 

 

Uwagi: __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

………………………………….     …………………………………  
         Data                        Podpis  

 
 
 
 
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 przez firmę Semper 
Power Sp. Z o.o. na potrzeby realizacji projektu. 

 


