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Załącznik nr 2a do Regulaminu Projektu grantowego 

ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI OZE 
SKŁADANA RAZEM Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 oraz jako załącznik do Deklaracji udziału w Projekcie oraz do Zapytania ofertowego  
 

I. Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja 

Imię  

Nazwisko  

Nr telefonu  

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr domu  

Adres budynku w Bielsku-Białej będący 
przedmiotem ankiety 

 

 

II. Dane dotyczące budynku  

Budynek a) Istniejący – rok oddania do użytku: .............,  

b) W budowie, planowana data oddania budynku do użytku 

……………………….......... 

Uwaga: w przypadku budynku będącego w budowie uczestnictwo w projekcie możliwe jest wyłącznie pod warunkiem 

złożenia odpowiedniego oświadczenia o zasiedleniu budynku będącego w fazie budowy. 

Rodzaj budynku mieszkalnego wolnostojący, bliźniak, zabudowa szeregowa (niepotrzebne 

skreślić) 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest 

prowadzona lub zarejestrowana 

działalność gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza? 

 

a) Tak                           b) Nie 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii elektrycznej? 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii cieplnej? 

a) Tak                           b) Nie 

 

a) Tak                           b) Nie 

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem konserwatora 

zabytków? 

a) Tak                           b) Nie 

Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć X wybraną instalację. 

(Można zaznaczyć więcej niż jedną instalację) 

 

 instalacja fotowoltaiczna, 

 Instalacja solarna (Kolektory słoneczne), 

 Pompa ciepła do c.w.u, 

 Pompa ciepła do c.o., 

 Pompa ciepła do c.o. wraz z c.w.u., 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

  …………[kWh] 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy   …………[m3
] 

Liczba osób stale zamieszkałych w budynku  ………… os. 

 

III. Dane dot. montażu instalacji OZE 

a) Instalacja fotowoltaiczna(PV) do produkcji energii elektrycznej 

Proponowane miejsce montażu paneli PV 

(Jeśli wspólna instalacja ma objąć więcej niż jedną 

lokalizację - zaznaczyć każdą z objętych 

lokalizacji) 

 

a) dach budynku mieszkalnego,  

b) elewacja budynku mieszkalnego,  

c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku 

mieszkalnego,  

d) dach garażu/budynku wolnostojącego, 

e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,  
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g) grunt 

Proponowane miejsce montażu inwertera Kotłownia, piwnica, strych, pom. gospodarcze, inne 

……………………………….. 

Istniejąca instalacja wewnątrz budynku a) Jednofazowa                           b) Trójfazowa 

Preferowana instalacja fotowoltaiczna a) Jednofazowa                           b) Trójfazowa 

Czy zakup energii elektrycznej w instalacji,  

do której będzie podłączona instalacja PV 

uregulowany jest umowa kompleksową? 

 

a) Tak                           b) Nie 

Deklarowana moc całej instalacji PV wg 

nominalnej mocy paneli 

   [kWp] (kilowat pik) 

b) Instalacja solarna - kolektory słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) 

Proponowane miejsce montażu kolektorów 

słonecznych 

(Jeśli wspólna instalacja ma objąć więcej niż jedną 

lokalizację - zaznaczyć każdą z objętych 

lokalizacji) 

 

a) dach budynku mieszkalnego,  

b) elewacja budynku mieszkalnego, 

c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku 

mieszkalnego,  

d) dach garażu/budynku wolnostojącego, 

e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego,  

f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,  

g) grunt 

Proponowane miejsce montażu zasobnika CWU 

(zbiornika na ciepłą wodę użytkową) 

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne 

……………………………….. 

Deklarowana pojemność zasobnika CWU    [litrów] 

Obecnie źródło ciepła do przygotowania CWU 

zasilane jest przez: 

a) Gaz   b) Olej  

c) Paliwa stałe: Węgiel/Ekogroszek/Miał/Pellet/drewno 

d) Energia elektryczna  

e) Inne, jakie? ……………………….. 

c) Pompa ciepła tylko do CWU 

Proponowane miejsce montażu pompy Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne 

……………………………….. 

Deklarowana moc grzewcza pompy do CWU   …………[kW] 

Obecnie źródło ciepła do przygotowania CWU 

zasilane jest przez: 

a) Gaz   b) Olej  

c) Paliwa stałe: Węgiel/Ekogroszek/Miał/Pellet 

d) Energia elektryczna  

e) Inne, jakie? ……………………….. 

d) Pompa ciepła do CO+CWU lub tylko do CO 

Czy jest posiadany dokument określający 

zapotrzebowanie budynku w ciepło? 

a) Tak                           b) Nie 

Uwaga! Jeśli taki dokument nie istnieje, a budynek jest oddany do użytku przed 1990 rokiem należy go dostarczyć w ciągu 

30 dni. Zapotrzebowanie ciepła dla takiego budynku nie może być wyższe niż 60 W/m2 

Deklarowana moc grzewcza pompy ciepła do 

CO lub CO+CWU 

   [kW] 

Obecnie źródło ciepła doCOzasilane jest przez: a) Gaz   b) Olej  

c) Paliwa stałe: Węgiel/Ekogroszek/Miał/Pellet 

d) Energia elektryczna  

e) Inne, jakie? ……………………….. 

Proponowane miejsce montażu zasobnika pompy 

ciepła 

a) Kotłownia 

b) Piwnica 

c) Inne, jakie? ……………………………………………….. 

Czy w wyniku montażu pompy ciepła zostanie 

zlikwidowane istniejące źródło ciepła zasilane 

paliwem stałym? 

a) Tak                           b) Nie 

Uwaga: dek larowane war tośc i  mocy ( i  pojemnośc i jeś l i  chodzi  o zbiorn ik c .w.u.)  zastosowanych 
urządzeń należy traktować jako wartośc i minimalne,  (są  podstawą do oceny merytorycznej  
wniosku),  i  nie mogą ulec zmniejszeniu na żadnym etapie real izac j i !  ( mogą za to bez restrykcj i  
u lec  zwiększeniu) .  

 
 

……………………..….         ……….……………….…  
Data          Czyte lny podpis  


