
Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u w budynkach prywatnych na terenie Gminy Garbów 

 

* zaznaczyć właściwe 

Nr ankiety ……/………. 

 

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Garbów dofinansowania ze środków 
Unijnych na lata 2014-2020.  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu" (zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych 
osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.  
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Garbów  
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę instalacji kolektorów słonecznych.  
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę instalacji kolektorów słonecznych. 

………………….……….., …………………………………………………. 

                Data                                        czytelny   podpis 

KOLEKTORY SŁONECZNE - ANKIETA gospodarstwa domowego 
POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU 

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

Miejscowość,                                             nr domu 
…………………………………………………..………….. 

Kod pocztowy, poczta..………………………………….. Tel: ……………………… 
Nr działki 

……………………. 

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI 

Tytuł prawny do nieruchomości zgodnie z: 
⎕ Aktem własności ziemi nr …….….., ⎕Księgą Wieczystą nr ……….….., ⎕Postanowieniem Sądu syg akt nr …………….:       

Rodzaj obiektu*:  

⎕wolnostojący   ⎕bliźniak   ⎕zabudowa szeregowa 
Rok budowy……....…… 

Powierzchnia użytkowa: …………….m2 
Pochylenie dachu: ……………..◦ 

Możliwość montażu kolektorów od strony południowej: ⎕na dachu        ⎕ na ścianie                ⎕ ……………………….…… 
Rodzaj dachu*:: 

a) płaski  
b) jednospadowy 
c) dwuspadowy 

d) złożony z wielu połaci    

Pokrycie dachu*: 
a) dachówka 
b) blacha 
c) blacho - dachówka 
d) papa 
e) inny …………………….….   (np. eternit, gont) 

Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody (wysokość zbiornika ok. 1,5 – 2,0 m)* 

 ⎕ kotłownia                     ⎕ piwnica              ⎕ łazienka                ⎕ inne …………………….. 

Orientacyjna odległość pomiędzy podłogą kotłowni/piwnicy a najwyższym punktem dachu:    …………………….. m 

DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY 

Liczba osób zamieszkujących budynek: ……………………… os. 

Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym: dziennie …………..…..l/d; miesięcznie ……….….m3 

Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej:            ⎕ tak, pojemność ……………….(w litrach)                 ⎕ nie       

W jaki sposób podgrzewana jest obecnie woda w budynku*: 
a) kotłownia węglowa  
b) kotłownia na drewno 
c) kotłownia olejowa 
d) gaz butlowy 
e) energia elektryczna 

f) inny ……………….………….. (np. kocioł na biomasę)  


