
Ankieta wstępna doboru instalacji OZE 

w ramach klastra energyREGION Rzepin gmina Górzyca 

Imię i Nazwisko: 
 

Adres obiektu:  

Numer Telefonu: Adres e-mail: 

Powierzchnia domu:                                              m2 Wysokość budynku:                                                            m  

Kubatura domu:                                                     m3 Liczba osób na stałe przebywających w budynku: 

Roczne zużycie wody:                                          m3 Moc zainstalowanego kotła:                                           kW 

Rodzaj paliwa obecnie zużywanego w celu ogrzewania domu: 

Ilość paliwa zużywanego rocznie:                    ton/m3 Moc przyłączeniowa:                                                        kW 

 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ? 

Miesiące Zużycie energii w poprzednim roku kalendarzowym 

 Szacowane [kW] Rzeczywiste [kW] 

Roczne   

Styczeń   

Luty   

Marzec   

Kwiecień   

Maj   

Czerwiec   

Lipiec   

Sierpień   

Wrzesień   

Październik   

Listopad   

Grudzień   

 

Jakiego typu jest istniejące źródło ciepła używane w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej [c.u.w.]? 

 Kocioł gazowy 1 funkcyjny  Kocioł na paliwo stałe (węgiel) 

 Kocioł gazowy 2 funkcyjny  Kocioł na paliwo stałe (biomasa) 

 Kocioł gazowy zasilany gazem ziemnym  Kocioł zasilany olejem opałowym 

 Przepływowy podgrzewacz wody  Pojemnościowy podgrzewacz wody (bojler) 

 

Jakiego rodzaju jest istniejąca instalacja centralnego ogrzewania  [C.O] 

 Otwarte przelewowe bez pompy  Otwarte przelewowa wymuszona z pompą CO 

 Zamknięta ciśnieniowa bez pompy  Zamknięta wymuszona z pompą CO 

 

Czy kocioł centralnego ogrzewania używany jest do przygotowywania ciepłej wody użytkowej ? 

 Tak  Nie 

 



 

 

Z czego wykonana jest instalacja zimnej wody użytkowej ? 

 Rury miedziane  Rury PEX 

 Rury stalowe  Rury z tworzywa polipropylowego 

  
Inne proszę podać jakie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Z czego wykonana jest instalacja ciepłej wody użytkowej? 

 Rury miedziane  Rury PEX 

 Rury stalowe  Rury z tworzywa polipropylowego 

  
Inne proszę podać jakie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Z czego jest wykonana instalacja centralnego ogrzewania ? 

 Rury miedziane  Rury PEX 

 Rury stalowe  Rury z tworzywa polipropylowego 

  
Inne proszę podać jakie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy budynek posiada instalację odgromową ? 

 Tak  Nie 

 

Preferowana instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii ? 

 Moduły fotowoltaiczne 
 

 Piec zasilany biomasą 

 Kolektory słoneczne  Pompa ciepła zasilana energią z modułów 
fotowoltaicznych 

 Pompa ciepła 
 

 Kolektory słoneczne oraz piec na biomasę 

 

Proponowane miejsce instalacji kolektorów słonecznych lub modułów fotowoltaicznych  

 Dach płaski  Grunt 

 Dach skośny (kąt nachylenia ………..0)  Balkon lub taras 

 Elewacja budynku   

 



Materiał oraz rodzaj pokrycia dachowego: …………………………………………………………………………………………………………… 

Przewidywane miejsce na podgrzewacz / wymiennik 

 Kotłownia budynku  Pomieszczenie gospodarcze 

 Ocieplone poddasze  Pomieszczenie mieszkalne 

Czy w pomieszczeniu, gdzie przewidziany jest zbiornik c.w.u. istnieje możliwość podłączenia się do zimnej wody 

użytkowej ? 

   
Tak 
 

  
Nie – odległość …………………………. m 

Wymiary pomieszczenia przeznaczonego na istniejącą kotła: 

 
Szerokość ……………………………. m 
 

 
Długość ……………………………………. m 

 
Wysokość …………………………………… m 

 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE 
L 119 - dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych, które podałam / podałem w niniejszym wniosku, jest Gmina Górzyca z siedzibą 
w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@itmediagroup.pl. 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania w zakresie możliwości pozyskania środków na 
odnawialne źródła energii OZE, w tym podpisania umowy, realizacji zadania oraz rozliczenia przyznanego 
dofinansowania. Podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi). 
3. Odbiorcą moich danych osobowych, dotyczących spraw określonych we wniosku, będą: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Klaster energyREGION Rzepin gmina Górzyca oraz podmiot wyłoniony 
przez Administratora do wykonania usługi. Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać 
moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
4. Moje dane osobowe, dotyczące spraw określonych we wniosku, będą przechowywane do czasu określonego w 
przepisach odrębnych. 
5. Przysługują mi prawa: 
• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 
• sprostowania (poprawiania) danych, 
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
• do ograniczenia przetwarzania danych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO. 
6. Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora 
Danych, w tym profilowaniu. 
7. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem umownym. Jestem zobowiązany do ich podania a konsekwencją 
odmowy podania danych będzie niedopuszczenie do procesu ubiegania się o dofinansowanie. 
 
 
…...........…..................................... 
data i podpis wnioskodawcy 

 


