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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
ANKIETA 

ZAKUP I INSTALACJA KOTŁÓW NA BIOMASĘ 
 

Prosimy o rzetelne wypełnienie danych. Wszelkie informacje podawane są pod rygorem 
odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 
 
I. Dane o obiekcie 

 Lokalizacja budynku, w którym ma zostać 

zainstalowany piec na biomasę : miejscowość, 

numer domu 

 

Numer  ewidencyjny działki , obręb ewidencyjny 
 

Rodzaj budynku 

 

 mieszkalny 
 mieszany 

Posiadany tytuł prawny do dysponowania 

nieruchomością – miejscem planowanej instalacji  

 

 akt notarialny 
 księga wieczysta  
 postanowienie Sądu 
 inny dokument, tj. …………………………………………………. 

Udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością obejmuje okres 

 bezterminowo 
 terminowo, do dnia ……………………………………………….. 

Czy w opisywanym budynku prowadzona jest 

działalność gospodarcza?  

 TAK 
 NIE 

Czy w opisywanym budynku prowadzona jest 

agroturystyka? 

 TAK 
 NIE 

Czy pod wskazanym adresem istnieje już instalacja 

z odnawialnych źródeł energii? 

 NIE 
 TAK, jaka? 

o Kolektory słoneczne – liczba paneli, rok 

założenia: …………………………………………..……. 

……………………………………………………………….... 

o Panele fotowoltaiczne – rodzaj i moc instalacji, 

rok założenia: ………………………………………………… 

………………………………………………………………......... 

o Pompa ciepła – moc, pojemność zbiornika, rok 

założenia: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………......... 

o Inna, jaka? ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

 

Powierzchnia ogrzewanego budynku (m
2
) 

 

- w tym powierzchnia niemieszkalna budynku 

(jeżeli dotyczy)* 

 

 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
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Budynek mieszkalny posiada wewnętrzną 

instalację ciepłej i zimnej wody 

 TAK 
 NIE 

Budynek mieszkalny posiada centralne ogrzewanie 
 TAK 
 NIE 

W przypadku budynku mieszanego proszę wskazać 

czy instalacja centralnego ogrzewania w części 

niemieszkalnej budynku jest niezależna od części 

mieszkalnej* 

 
 TAK 
 NIE 

Kubatura ogrzewanego budynku (m
3
) 

 TAK 
 NIE 

Liczba okien i ogólna powierzchnia okien (m
2
)  

Czy budynek jest ocieplony? 

 TAK 
Jakim systemem? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 NIE 
 

 
*Kocioł na biomasę może być zamontowany tylko na potrzeby wydzielonej części mieszkalnej, w sytuacji gdy 
budynek został przystosowany z budynku gospodarczego na mieszkalny, należy przedstawić decyzję o zmianie 
sposobu użytkowania budynku 

 

II. Źródła ogrzewania budynku 
 

1. Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 
 

a) kotłownia węglowa 
 

Zastosowanie (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

 ogrzewanie budynku 

 ogrzewanie wody 
 

Rodzaj używanego opału (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi i uzupełnić): 

 węgiel kamienny (zużycie t węgla za ostatni rok ………………………………………………………………………………....., 
w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ………………………………………………………………………………….. 

 miał (zużycie t miału za ostatni rok ………………………………………………………………………………………………………, 
w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………………………………………………………………….. 

Moc kotła …………………………………………………. kW 
Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
b) kotłownia gazowa 

Zastosowanie (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

 ogrzewanie budynku 

 ogrzewanie wody 
Rodzaj używanego gazu (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi i uzupełnić): 

 gaz płynny (zużycie gazu za ostatni rok (w litrach)………………………………………………………………………………….,  
w tym poza okresem grzewczym (maj -wrzesień)…………………………………………………………………………………. 
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Rodzaj kotła (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
- konwencjonalny  
- kondensacyjny 
 

Moc kotła …………………………………………………. kW 
Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
c) Kotłownia olejowa 

Zastosowanie (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

 ogrzewanie budynku 

 ogrzewanie wody 
 

Zużycie oleju opałowego za ostatni rok (w litrach)………………………………………………………………………………………………, 
w tym poza okresem grzewczym (maj / wrzesień) ………………………………………………………………………………………………. 
 
Rodzaj kotła (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

- konwencjonalny  
- kondensacyjny 
 

Moc kotła …………………………………………………. kW 
Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
d) Kotłownia na drewno 

 
Zużycie m

3
 drewna opałowego za ostatni rok ……………………………………………………………………………………………………, 

w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ……………………………………………………………………………………………… 
 
Moc kotła …………………………………………………. kW 
Rok zainstalowania kotłowni: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

e) Energia elektryczna 

Zastosowanie (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi): 

 ogrzewanie budynku 

 ogrzewanie wody 
 
Stosowana taryfa (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi i uzupełnić): 

 całodobowa G11 (zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok ……………………………………………………….. 
w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ………………………………………………………………………………….. 

 dwustrefowa G12 (zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok ………………………………………………………, 
w tym w strefie dziennej ………………………………………………………………………………………………………………………. 
zużycie kWh energii elektrycznej poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) ………………………………………… 
w tym w strefie dziennej………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Inna (jaka? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zużycie kWh energii elektrycznej za ostatni rok …………………………………………………………………………………….. 
w tym poza okresem grzewczym (maj-wrzesień) …………………………………………………………………………………… 

 moc termy elektrycznej ………………………………..... kW 
rok podłączenia termy grzewczej: …………………………….. 
 

Czy w budynku w którym ma zostać zamontowana instalacja jest dostęp do Internetu? 

 TAK 
 NIE 
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Uwagi dodatkowe:………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania 
dofinansowania 

 
Oświadczam, że: 
 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub 

zatajenie prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem 
faktycznym. 

 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 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez osobę wyznaczoną przez Gminę Skierniewice możliwości 
technicznych montażu pieca na biomasę we wskazanym przeze mnie budynku. 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła 

energii w Gminie Skierniewice” planowanego do realizacji przez Gminę Skierniewice w latach 

2017-2019 dotyczącego zakupu i instalacji kotłów na biomasę i akceptuję jego treść. 

 
 
Czytelne podpisy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

 

………………………………… 
Czytelny podpis 

………………………………… 
Czytelny podpis 

………………………………… 
Czytelny podpis 

………………….……………….. 
data 

………………….……………….. 
data 

………………….……………….. 
data 

 
 


