
Miasto Grybów 

WSTĘPNA ANKIETA CHĘCI UDZIAŁU W PROGRAMIE 

DOFINASOWANIA DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

 

1. Użytkownik…………………………………………………………………………………………………….…….……………. 

2. Adres budynku …………………………………………………………………………….……………………………….…... 

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Który rodzaj Odnawialnego Źródła Energii chciałby być Pan/Pani  zamontować dla swojego 
domu? 

a. fotowoltaika  
b. kolektory słoneczne  
c. pompa ciepła  

5. Forma prawna miejsca instalacji 
a. własność  
b. współwłasność  
c. prawo do dysponowania 
d. inna …………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 
6. Powierzchnia ogrzewana nieruchomości ……………………………….. m2  
7. Średnia miesięczna wartość rachunku za energię elektryczną                                                                                   

……………………………………………PLN  ……………………………………kWh  
8. Ile lat ma dom?     …………………………………                        
9. Ilość osób w gospodarstwie domowym?     

a. Dorośli ……………………………………. 
b. Dzieci ……………………………………… 

10.  Jaki rodzaj dachu Państwo posiadają? 
a.  Płaski               
b. Skośny  

11. Z czego wykonane jest pokrycie dachowe domu?  
a. Dachówka              
b. Blachodachówka              
c. Blacha              
d. Eternit        
e. Papa bitumiczna               
f. Inne ………………………………….…..  

12. W kuchni wykorzystywana jest?             
a. Energia elektryczna              
b. Gaz                 
c. Inne …………………………………..…… 

13. Jak podgrzewana jest ciepła woda użytkowa?            
a. Energią elektryczną              
b. Gazem                
c. Inne………………… …………………….. 

14. Dom ogrzewany jest poprzez?             
a. Energię elektryczną             
b. Gaz            
c. Inne ……………………………………….. 

15. Ogrzewanie podłogowe             
a. Tak              
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b. Nie  
16. Moc umowna obiektu  ……………………..  kW  
17. Czy dom wyposażony jest w Odnawialne Źródła Energii?               

a. Nie                  
b. Kolektory słoneczne                
c. Pompa ciepła         
d. Fotowoltaika  
e. Inne  

18. Czy było wykonane docieplenie budynku? 
a. Wymiana okien           Tak          Nie         Jeśli tak, to w którym roku? ……………….  
b. Wymiana źródeł ciepła           Tak           Nie        Jeśli tak, to w którym roku? 

………………               
c. Ocieplenie budynku           Tak           Nie        Jeśli tak, to w którym roku? ………………. 

19. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza?             
a. Tak           
b. Nie            
c. Działalność rolnicza  

20. Notatki/uwagi……………………………………………………………………………………………………………….… 

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

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

 

 

 

data                                         podpis Klienta 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922, z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania przez Miasto Grybów 
dofinansowania na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii. 

 


