
 

 
 
Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii  

w Gminie Kamieńsk – edycja II 

 
NR ANKIETY    GMINA KAMIEŃSK 

 

Arkusz ustaleń projektowych dla instalacji fotowoltaicznej i kotła na 

biomasę dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk                           

– edycja II” 
 

Arkusz należy wypełnić rzetelnie. Dane w niej zawarte będą weryfikowane na podstawie ewidencji ludności i 

innych danych, które są w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. 

 
  

I. DANE PODSTAWOWE 

1. Imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości: …………………………………………………………. 

Numer telefonu, adres email: …………………………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………........... 

2. Imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości: …………………………………………………………. 

Numer telefonu, adres email: …………………………………………………………………………………………………. 

        Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Adres montażu instalacji: 

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

4. Nr działki na której zlokalizowany jest budynek: ………………………………………………………….. 

5. Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem) ……………………………… 

6. Powierzchnia całkowita budynku ………………………………. 

7. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza   □ TAK    □ NIE  

8. Czy na posesji prowadzona jest działalność rolnicza             □ TAK    □ NIE 

9. Liczba osób zamieszkujących w budynku: ………….. 

10. Czy w gospodarstwie domowym są zainstalowane instalacje OZE: 

□ TAK, jakie …………………………………………                                              □ NIE 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby prawidłowej 

realizacji projektu w Gminie Kamieńsk, zgodnie z Rozporządzeniem - 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, z późn. zmianami. 

oraz Ustawą – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zmianami). 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję uzgodnienia projektowe zawarte w niniejszym protokole. 
 

 

 

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

              Miejscowość, data             Czytelny podpis beneficjenta                     

          (właściciela lub współwłaścicieli) 

 
 

 



 
1. PANELE FOTOWOLTAICZNE  

 
Miejsce montażu paneli PV 
 

☐ Budynek gospodarczy     ☐ Dom mieszkalny      ⃣  Grunt             

 
Ustalenia konstrukcyjne 

 Rodzaj dachu 

 
☐ Dach dwuspadowy (dwupołaciowy)        ☐ Dach czterospadowy                          ☐ Dach płaski 

 
1 długość dachu [m] ………………            1 długość dachu [m] ………………      1 długość dachu [m] …………  
2 długość krawędzi dachu [m] ……..         2 długość krawędzi dachu [m] ……      2 długość krawędzi dachu [m] ……… 
α kąt pochylenia dachu [o] …………          3 długość grzbietu [m] …………… 
                                                                    α kąt pochylenia dachu [o] ……… 
                                                                      
Odchylenie dachu od strony południowej: około…............. (szacunkowa ilość stopni) 
Uwagi dot. kominów, okien dachowych, itp.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pokrycie dachowe 

☐ Dachówka    ☐ Gont     ☐ Blachodachówka 

☐ Ondulina    ☐ Beton     ☐ Papa bitumiczna 

☐ Eternit    ☐ Inne: ………………………......…………………………………… 

 

Ustalenia elektryczne 
 
Rodzaj przyłącza:         ☐Jednofazowe    ☐Trójfazowe  

Roczne zużycie energii: …................................. [kWh] 

Czy budynek posiada instalacje odgromową:                    ☐ TAK    ☐ NIE  

Czy rozdzielnia posiada automatyczne bezpieczniki:        ☐ TAK    ☐ NIE  

UWAGI………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej    

☐ 2kW                     ☐ 3kW                      ☐ 4kW                  ☐ 5kW 

 

Czy montaż paneli PV jest możliwy:         ☐ TAK   ☐ NIE                  

Oświadczam, iż arkusz wypełniam rzetelnie…………………………………..…………………………………………                       

                                                                                                          Data i czytelny  podpis Beneficjenta 

 

 



 

2. KOCIOŁ NA BIOMASĘ  
  
1. Powierzchnia ogrzewana budynku …………m²      

2. Moc istniejącego kotła …………kW  

3. Ilość i rodzaj zużywanego rocznie paliwa:      ☐   DREWNO ………….m³         ☐    WĘGIEL…….…..t             

☐   GAZ………...m³                      ☐   INNE ……………………………………………. 

4. Rodzaj istniejącego kotła .......................................................................................................................   

5. Budynek po termomodernizacji?         ☐   TAK                  ☐   NIE  

6. Średnica przewodu kominowego ………..…..cm                     

7.  Wkład kominowy            ☐     TAK         ☐   NIE  

8. Rodzaj instalacji kotłowej CO (instalacja centralnego ogrzewania)  

  ☐  Otwarta przelewowa wymuszona pompa CO                                              ☐  Otwarta przelewowa bez pompy  

  ☐  Zamknięta ciśnieniowa wymuszona pompą CO                                          ☐   Zamknięta ciśnieniowa bez pompy  

9. Wymiary kotłowni lub miejsca przeznaczonego na kocioł: 

szerokość ……...       długość …………       wysokość …………       szerokość drzwi/wnęki do kotłowni ……………. 

             Rzut pomieszczenia w którym miałby znajdować się kocioł na biomasę  

 

  

 

wymiary pomieszczenia …… m x ……. m 

UWAGI……………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

Czy montaż kotła jest możliwy:          ☐  TAK                     ☐   NIE    

Wnioskowana moc kotła:……………………..kW  

Oświadczam, iż arkusz wypełniam rzetelnie…………………………………..…………………………………………                       

                                                                                                          Data i czytelny  podpis Beneficjenta 


