
      Załącznik nr 2 

Ankieta  

dla potrzeb realizacji projektu ,,Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa 

mieszkalnego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” 

I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 

Adres zamieszkania: 

Imię:  

Nazwisko:  

Miejscowość:  

Ulica, nr domu:  

Telefon:  

Adres inwestycji: 

Imię:  

Nazwisko:  

Miejscowość:  

Ulica, nr domu:  

Nr działki:  
 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII: 

1. Tytuł prawny do nieruchomości: 

a) Prawo własności / współwłasności 

b) Prawo użytkowanie wiecznego 

2. Rodzaj budynku: 

a) Wolnostojący 

b) Bliźniak 

c) Budynek w zabudowie szeregowej 

d) Wielorodzinny 

3. Powierzchnia użytkowa budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać  

powierzchnię lokalu):  

a) ………………….. m2 

 

4. Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać  

powierzchnię lokalu):  

a) ………………….. m2 
 

5. Liczba kondygnacji nadziemnych: 

a) …………………. 

6. Nachylenie dachu: 

a) Nachylenie do 10 stopni.  

b) Nachylenie 11-30 stopni.  

c) Nachylenie 31-40 stopni.  

d) Nachylenie 41-45 stopni. 

e) Nachylenie powyżej 46 stopni.  

7. Pokrycie dachu: 



a) Blacha (blachodachówka) 

b) Dachówka ceramiczna 

c) Dachówka betonowa 

d) Papa 

e) Gontbitumiczny 

f) Eternit 

g) Inne/ jakie?:................................................................  

8. Kierunki, w które zwrócone są połacie dachu: 

a) Południowy 

b) Wschodni 

c) Zachodni 

d) Południowo-wschodni 

e) Południowo-zachodni  

f) Północno-wschodni 

g) Północno-zachodni 

9. Czy posiadacie Państwo instalację przygotowującą ciepłą wodę użytkową (c.w.u.)?: 

a) Tak 

b) Nie 

10. Liczba osób zamieszkujących budynek: 

a) Ilość osób…………. 

11. Instalacja w budynku jest: 

a) Jednofazowa 

b) Trzyfazowa 

12. Czy posiadają Państwo instalację odgromową?: 

a) Tak 

b) Nie 

13. Zużycie energii elektrycznej z podatkiem VAT: 

a) ……………………………… 

 

14. Czy w domu występuje połączenie z internetem? 

a) Tak 

b) Nie 

15. Czy  gospodarstwo domowe dotknięte jest problemem ubóstwa energetycznego, tzn.: 

a) gospodarstwo domowe, którego członkowie w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem 

parasolowym posiadają    przyznane prawo do: dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego 

Tak 

Nie 

b) gospodarstwo domowe, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o objęcie 

projektem parasolowym otrzymało pomoc  rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego 

zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 

nr 966 ze zm.) oraz  przepisów o pomocy społecznej. Dotyczy osób zameldowanych w lokalu / 

budynku, w którym instalowane będzie OZE. 

Tak 

Nie 

c) gospodarstwo domowe,  którego członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby 

niepełnosprawne  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), 

Tak 

Nie 

d) gospodarstwo domowe, którego członkowie, w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem 

parasolowym posiadają  przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 

Tak 

Nie 

e)  gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, 

odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

Tak 



Nie 

 

 

 

……………………………………………… 
(data, podpis uczestnika projektu) 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135.):  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na montaż paneli 

fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 2135.). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa 

danych osobowych w tym celu.  


