Urząd Gminy Kamień
Ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień

Ankieta
I. DANE UCZESTNIKA INWESTYCJI:
Adres zamieszkania:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
Lokalizacja inwestycji:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Nr działki:

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor, jest własnością (zgodnie z Aktem własności
ziemi, Księgą Wieczystą, Postanowieniem Sądu): …………………………………………………………………………...

2. Liczba osób: zamieszkałych w budynku ……….., zameldowanych w budynku ……………………………..…....
3. Tytuł prawny do nieruchomości:









Prawo własności
Prawo użytkowania wieczystego.
Użytkowanie.
Dzierżawa.
Najem.
Samoistne posiadanie.
Inne formy prawne/ jakie?:…………………………………………………………
4. Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnią lokalu):
2
…………….…………… m
5. Stopień skomplikowania więźby dachowej:
 Płaski.
 Nachylenie do 10 %.
 Jednospadowy lub dwuspadowy do 45%.
 Stromy dwuspadowy więcej niż 30%.
 Stromy kopertowy do 30% (złożony).
 Podać orientacyjnie kąt nachylenia dachu:…………%….
6. Pokrycie dachu:
 Blacha (blachodachówka).
 Dachówka ceramiczna.
 Dachówka betonowa.
 Papa.
 Gont bitumiczny.
 Eternit*.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 Inne/ jakie?:…………………………………………………………
Powierzchnia południowej ekspozycji dachu dla instalacji wykorzystującej energię słoneczną:
2
………………………….. m
Czy posiadacie Państwo instalację c.w.u.?
 Tak.
 Nie.
 Nie wiem.
Jaki system łączników (rur) zastosowany jest w Państwa instalacji przygotowującej c.w.u.?
 Stalowe.
 Miedziane.
 Wykonane z tworzywa sztucznego.
 Inne/ jakie?:…………………………………………………………
Rodzaj paliwa kotłowni:
 Węgiel/drewno/Biomasa
 Gazowe
 Olejowe
 Elektryczne
 Inne:……………………………..
Sugerowana lokalizacja kolektorów:
 Dach skośny (≥35°)
 Dach skośny (20°÷35°)
 Dach płaski (0°÷20°)
 Elewacja budynku
 Balkon/Taras
Sugerowana trasa rurociągów instalacji solarnej:
 wewnątrz budynku
 na zewnątrz po elewacji
 wolnym kanałem wentylacyjnym**
 istniejącą instalacja
 Inna:………………………..
Proponowana lokalizacja zbiornika wody (pom. ogrzewane / wysokość):
 kotłownia, h=……..
 pom. gospodarcze h=……..
 piwnica, h=……..
 kuchnia, h=……..
 łazienka, h=……..
Instalacja elektryczna i armatura w budynku:
 zabezp. przeciwporażeniowe
 zabezp. przeciwprzepięciowe
 gniazda z uziemieniem
 instalacja odgromowa
 zawór redukcyjny ciśnienia wody.

*Właściciel dokona wymiany odcinka połaci dachowej pod kolektory przed montażem instalacji
** pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej
Informujemy, że powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania
dofinansowania.
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