
  

 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH 
ANKIETA – KOTŁY na BIOMASĘ 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/ów….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres miejsca montażu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu……………………………………………………………………………….…Adres e-mail………………………………………………………………………………….. 

Typ budynku mieszkalnego  Mieszkalny 
 Mieszany 

Rodzaj obiektu  Jednorodzinny wolnostojący 
 Jednorodzinny bliźniak 
 Jednorodzinny w zabudowie szeregowej 

Stan budynku  Istniejący, oddany do użytkowania do 30.06.2018 r. 
 

Jak budynek jest docieplony  TAK ściany 
 TAK dach 
 TAK ściany i dach 
 Brak docieplenia   

Rok budowy budynku          ………………………………………… r. 

Powierzchnia użytkowa (części ogrzewanej) budynku 
mieszkalnego 

         ………………..……………………….. m2 

Rodzaj ogrzewania w budynku   Kocioł (piec) węglowy  
 Kocioł (piec) na biomasę  
 Kocioł (piec) gazowy  
 Pompa ciepła 
 Kocioł (piec) olejowy  
 Inny:………………….. 

Moc obecnie użytkowanego kotła 
Uwaga pomocnicza: W zależności od powierzchni ogrzewanej oraz jakości 
docieplenia budynku, kotły mieszczą się zazwyczaj w przedziale 10-30kW 

Obecna moc kotła:…………………..kW 

Sposób ogrzewania pomieszczeń 
 

 Centralne ogrzewanie wodne  
 Ogrzewanie powietrzne  
 Inne:…………………….. 

Wymiary wejścia do pomieszczenia kotłowni 
W celu określenia możliwości wniesienia urządzeń  ……………… cm x …………… cm 

Dostępna powierzchnia w proponowanym miejscu montażu, 
wraz z wysokością pomieszczenia  …………………..m2 i …………….. m wysokości 

Roczne zużycie opału * 
…………………..   

Czy instalacja centralnego ogrzewania jest wykorzystywana 
także do przygotowanie ciepłej wody użytkowej   

 Tak, przez cały rok  
 Tak tylko w sezonie grzewczym 
 Nie 

Czy instalacja posiada zasobnik   Tak o pojemności …….. l  
 Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do 

projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Roczne zużycie opału * - dane podać dla paliw stałych (np. węgiel) w tonach, dla gazu w m3, dla oleju opałowego w litrach, dla pompy 

ciepła w kWh.  

 

 
…..……………………………………..                                                                                 ……………………………………..     

Miejscowość, data              Czytelny podpis 


