
 
 

ANKIETA DOTYCZĄCA DANYCH O BUDYNKU NIEZBĘDNYCH  

DO REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE ZAKUPU I MONTAŻU 

KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

PODSTAWOWE DANE UŻYTKOWNIKA 

Imię …………………………………………... Nazwisko ……………………………….……… 

ADRES ZAMIESZKANIA (do korespondencji) 

Gmina Jastków 
Kod pocztowy i miejscowość 
 

……………………………..…………………… 

Miejscowość/Ulica  
 

……………………………………..…………… 
Nr domu …..………, nr lokalu ………………… 

ADRES WYKONANIA INSTALACJI – jeśli inny jak ww. 

Gmina Jastków 
Kod pocztowy i miejscowość 
 

……………………………..…………………… 
Miejscowość/Ulica  
 

……………………………………..…………… 
Nr domu …..………, nr lokalu ………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………. E-mail: ………………..………………………… 

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANY KOLEKTOR 
1. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany 

kolektor, jest własnością: (Imię i Nazwisko 

Właściciela/ Współwłaścicieli 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(Nr Aktu notarialnego lub Księgi wieczystej lub 

Postanowienia Sądu): 

…………………………………... 

2. Numer ewidencyjny działki: 

 …………………. 

 

Obręb ……………………………. 

3. Liczba osób zamieszkałych w budynku …….., 

4. Rodzaj budynku (zaznaczyć właściwe): 

o wolnostojący 

o bliźniak 

o zabudowa szeregowa 

5. Rok budowy: …………… Liczba kondygnacji …… 

6. Powierzchnia użytkowa budynku: 

 ………………. m2 

   Wysokość budynku w szczycie 

 ……………m 

7. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza 

o TAK o NIE 

8. Sugerowana trasa rurociągów instalacji solarnej: 

o wewnątrz budynku 

o na zewnątrz po elewacji 

o wolnym kanałem wentylacyjnym* 

o inna……………… 

9. Rodzaj pokrycia dachu (zaznaczyć właściwe) 

o blacha 

o dachówka 

o blacho- dachówka 

o inne ……………… 

10. Rodzaj dachu (zaznaczyć właściwe): 

o płaski 

o jednospadowy 

o dwuspadowy 

o złożony z wielu połaci 

Kąt nachylenia dachu: …………………..º 

 



 
 

11. Połać dachu (jej główna, najlepiej nasłoneczniona część) jest skierowana w kierunku: 

o południowym                                                  

o północnym 

o wschodnim 

o zachodnim 

 

o południowo- wschodnim 

o południowo- zachodnim 

o północno- wschodnim 

o północno- zachodnim 

 

12. Sugerowany sposób montażu kolektora, proszę zaznaczyć właściwe: 

a)                              b)                          c)                              d) 

 ** 

Wymagana powierzchnia w m na kolektory (szer./wys. = 2,30m/2,50m), na 3 kolektory (szer./wys. = 

3,40m/2,50m), na 4 kolektory (szer./wys. = 4,50m/2,50m) 

13. Proponowana lokalizacja montażu zasobnika (zbiornika ciepłej wody): 

o pomieszczenie kotłowni/ gospodarcze w piwnicy  

h=……….m 

o pomieszczenie kotłowni/ gospodarcze na parterze 

h=……….m 

o poddasze ocieplone h=……….m 

o kuchnia/łazienka h=……….m 

o inne- jakie:….……………….     h=….m 

Minimalna wysokość pomieszczenia dla zasobników 200-300l – 2,0m dla zasobników 400-500l – 2,20m 

Wymagana szerokość dojścia do pomieszczenia z zasobnikiem 78cm 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ I ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU 

14. Średniodobowe zużycie ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym:  

dziennie ….. m3 /d miesięcznie ………. m3 

15. Pojemność zbiornika na ciepłą wodę- obecnie (zaznaczyć):  

o pojemność istniejącego zasobnika ……… l 

lokalizacja zasobnika ………………… 

o brak zasobnika …. 

16. W jaki sposób podgrzewana jest woda w budynku: 

o zasobnik cwu (centralnie w kotle) 

o bojler z grzałką elektryczną (centralnie) 

o przepływowy ogrzewacz wody (jaki: 

elektryczny………., gazowy…….) 

o inny- jaki …………………… 

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

*Wymagana pozytywna opinia kominiarska – zobowiązuję się ją dostarczyć przed montażem instalacji;  

**Wykonam podkonstrukcję/fundament na gruncie pod kolektory wraz z wykopem przed montażem instalacji. 

W przypadku braku niezbędnych instalacji zobowiązuję się doprowadzić wymagane media we własnym zakresie: (woda ciepła, 

woda zimna,, c.o. gniazdo el. z uziem i zabezpieczeniem, kratka ściekowa itp.)  
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania i realizacji ww. 
projektu, oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami w publikacjach 
promocyjnych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że ma prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
ona udzielona. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1). - Dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji ww. projektu na 
podstawie art.6 ust 1 lit. b  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

DEKLARACJA 

Ja, niżej podpisany/a deklaruje chęć uczestnictwie w projekcie polegającym na zakupie i montażu 

kolektorów słonecznych, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-

2020 przez Gminę Jastków. Jednocześnie deklaruję współfinansowanie zestawu kolektorów, w 

wysokości wynikającej z ogłoszonego Regulaminu konkursu i innych przepisów krajowych. 

 

 

………………………………………………. 

                                                                                        (Data i podpis) 


