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ANKIETA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

1. Proszę o wskazanie zakresu inwestycji: 

 

 Kocioł gazowy 

 Kocioł na biomasę (pellet) 

 Ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją OZE (panele fotowoltaiczne) 

 Pompa ciepła  

 

2. Czy źródło ciepła zamontowane w ramach projektu uległo modyfikacji w trakcie 

ostatnich 12 miesięcy (jeśli okres użytkowania w tym okresie był krótszy to w 

tym okresie). 

 

 TAK 

 NIE  

 

Jeżeli TAK, proszę o podanie zakresu i przyczyny zmian. 

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

3. Proszę o podanie zużycia paliwa w zamontowanym w ramach projektu źródle 

ciepła w trakcie ostatnich 12 miesięcy (jeśli okres użytkowania w tym okresie był 

krótszy to w tym okresie). Należy wypełnić wyłącznie rubrykę, dla źródła ciepła 

określonego w pytaniu nr 1. 

Kocioł gazowy 
Kocioł na biomasę 

(pellet) 

Ogrzewanie 
elektryczne wraz z 

instalacją OZE 
(panele 

fotowoltaiczne) 

Pompa ciepła 

Zużycie gazu 
ziemnego (dane na 

podstawie rachunków): 
………………… kWh 

Zużycie 
pelletu/drewna): 

………………… kg 

Zużycie energii 
elektrycznej (dane na 
podstawie rachunków 

lub opomiarowania 
urządzeń): 

………………… kWh 

Zużycie energii 
elektrycznej (dane na 
podstawie rachunków 

lub opomiarowania 
urządzeń): 

………………… kWh 

- - 

Produkcja energii 
elektrycznej z paneli 

fotowoltaicznych (dane 
na podstawie 

opomiarowania 
urządzeń): 

………………… kWh 

- 
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4. Czy właściciele budynku ulegli zmianie? 

 

 TAK 

 NIE  

 

Jeżeli TAK, proszę o podanie zakresu zmian. 

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

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

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

5. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? 

 

 TAK 

 NIE  

 

Jeżeli TAK, proszę o podanie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (PKD) i 

powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej na ten cel. 

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

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

Jeżeli TAK, proszę wskazanie czy działalność została założona w ciągu ostatnich 12 

miesięcy? 

 TAK 

 NIE  

 

6. Dane nieruchomości: 

Miejscowość:  …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 

Ulica:  …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 

Numer: …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 

7. Uwagi: 
Proszę o wpisanie uwag/pytań w razie potrzeby. 

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

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

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

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

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

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

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


