Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
4.4.2 – paliwo gazowe
Uwaga: Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie.
1.

Typ budynku

□ Wolnostojący

□ Szeregowiec

2.

Adres ....... ......................................................................................................................................................................

3.

Rok budowy ..........................................................................

4.

Powierzchnia ogrzewana [m2] .............................

5.

Ilość osób zamieszkałych: .........................................

6.

Ocieplenie ścian

□ Tak

□ Nie

7.

Ocieplenie dachu/stropodachu

□ Tak

□ Nie

8.

Okna

□ Stare

□ Nowe

9.

Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa
□ Węgiel........…....................ton/rok

□ Drewno........…..............ton/rok

□ Gaz........…..............................m3/rok

□ Pelet........….....................ton/rok

□ Olej opałowy........….....m3/rok

□ Prąd........….......................MWh/rok

□ Bliźniak

□ Inne (jakie?)........….....................….................

10. Rok produkcji kotła
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznana proszę wpisać datę montażu)

11. Moc kotła [kW]
12. Ciepła woda

(tabliczka znamionowa)
□ To samo źródło co ogrzewanie

□ Bojler elektryczny

□ Piecyk gazowy

□ Inne (jakie?)........….....................…..........................

13. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna
14. Jeśli tak, wskaż typ
□ Ogniwa fotowoltaiczne

□ Tak

□ Nie

□ Kolektory słoneczne

□ Wiatrak przydomowy

□ Pompa ciepła

□ Gruntowy wymiennik ciepła

15. Czy planujesz wymianę źródła ciepła lub inwestycje w odnawialne źródła energii?
□ Tak, gdy dostanę dofinansowanie
16. Jeśli tak, wskaż typ

□ Tak, nawet bez dofinansowania

□ Nie

□ Kocioł gazowy

□ Kocioł olejowy

□ Nowoczesny kocioł węglowy

□ Kolektory słoneczne

□ Wiatrak przydomowy

□ Ogniwa fotowoltaiczne

□ Pompa ciepła

□ Mikrokogeneracja

17. Proszę podać datę planowanej inwestycji ..........................................................................
18. Dane kontaktowe
Imię i Nazwisko: ......................................................................... Tel.: ............................................. e-mali: ........................................................................

1. Ja niżej podpisany, działający w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U.nr 101 z 2002r. poz.926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Gminę Czchów, Gminę Gnojnik oraz Eco Gnojnik Sp. z o.o.
2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji Projektu 4.4.2 i 4.4.3 z RPO WM 2014-2020
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych i ich poprawianiu

Data......................................

Podpis...........................................

