KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie
Turośń Kościelna”

Kwestionariusz zgłoszeniowy jest podstawą do kwalifikacji mieszkańców Gminy Turośń Kościelna do
projektu „„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośń
Kościelna” realizowanego przez Gminę Turośń Kościelna.
Na podstawie informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym zostanie dokonany nabór
uczestników projektu. Projekt skierowany jest tylko do mieszkańców gminy Turośń Kościelna,
którzy posiadają budynek mieszkalny na terenie gminy. Osoby ubiegające się o dotację muszą
dysponować tytułem własności do działki, na której znajduje się budynek mieszkalny.
W ramach projektu mieszkańcy gminy uczestniczący w projekcie dostaną 85% wsparcia
finansowego do zakupionych i zainstalowanych zestawów. Uczestnicy projektu poniosą koszt 15%
wkładu własnego. Projekt nie obejmuje kosztów prac związanych z przebudową i dostosowaniem
budynku mieszkalnego do potrzeb montażu instalacji. Z projektu są wykluczeni mieszkańcy gminy w
budynkach, których jest prowadzona komercyjna działalność gospodarcza.

DANE OSOBOWE
Nazwisko ....................................................................
Imię .........................................................................
Kod pocztowy ................................. Miejscowość ...........................................................
Ulica ................................................. Numer domu ........................ Nr mieszkania .........
Telefon kontaktowy ....................................... Adres e-mail .................................................
Seria i numer dowodu osobistego ...................................................................................
Numer PESEL .......................................
LOKALIZACJA BUDYNKU
Miejscowość ....................................................................
Ulica ....................................................................

Numer domu .......................................
Nr działki ..................................Obręb geodezyjny ...........................................................
Uczestniczę w projekcie na:
[] montaż kolektorów słonecznych
[] montaż ogniw fotowoltaicznych
[] montaż pomp ciepła
……………………………………………………….
/podpis/

Załącznik do kwestionariusza osobowego – KOLEKTORY

SŁONECZNE

NIEZBĘDNE INFORMACJE
1. Liczba osób stale zamieszkujących budynek
1. 1-3 osoby
2. 4-5 osób
3. 6-7 osób
4. Inna liczba osób, jaka?____________
2. Liczba rodzin zamieszkujących budynek (*dotyczy rodzin mających współwłasność w
nieruchomości)
1. 1 rodzina
2. 2 rodziny*
3. 3 rodziny*
4. Inna liczba rodzin, jaka*?____________
3. Oczekiwana lokalizacja (proszę podać oczekiwaną lokalizację kolektorów słonecznych):
1.

Dach

2.

Grunt

4.Rodzaj pokrycia dachu
1. Dachówka
2. Blachodachówka
3. Blacha trapezowa/ płaska
4. Płyta cementowo – azbestowa (eternit)
5. Papa
6. Inne - …………………………………..

Załącznik do kwestionariusza osobowego – OGNIWA

FOTOWOLTAICZNE

1.

Zużycie energii elektrycznej: ……………………………….. kWh/rok

2.

Rodzaj zasilania:
a) Jednofazowe
b) Trójfazowe

3.

Proponowana lokalizacja:
a) Dach budynku mieszkalnego
b) Dach budynku gospodarczego
c) Grunt

4. Rodzaj pokrycia dachu
a) Dachówka
b) Blachodachówka
c) Blacha trapezowa/ płaska
d) Płyta cementowo – azbestowa (eternit)
e) Papa
f) Inne - …………………………………..

Załącznik do kwestionariusza osobowego – POMPA

CIEPŁA

1.

Powierzchnia użytkowa budynku ogrzewana: ……………………….. m2

2.

Rodzaj ogrzewania:

a)

grzejnikowe

b)

podłogowe

c)

mieszane

d)

Inne …………………………………………..

3.

Rodzaj przyłącza energetycznego:

a)

jednofazowe

b)

trójfazowe

4.

Obecny typ ogrzewania budynku:

a)

kocioł na paliwo stałe

b)

kocioł olejowy

c)

ogrzewanie elektryczne

d)

kocioł gazowy

5. Ocieplenie budynku:
a) styropian
b) wełna
c) brak
6. Rodzaj okien:
a) drewniane
b) plastik
Rok wymiany ………………………
7. Czy istniejący kocioł wykorzystywany jest do podgrzania CWU (ciepłej wody
użytkowej)
a) tak
b) nie

