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Załącznik Nr 6  

do Regulaminu naboru zgłoszeń 

ANKIETA 
informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa mieszkańców w projekcie 

realizowanym przez Gminę Lelów dotyczącym zakupu i montażu instalacji  

powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u., powietrznej pompy ciepła c.w.u. oraz kotła na biomasę 
 

Dane Wnioskodawców 

 Współwłaściciel I Współwłaściciel II Współwłaściciel III Współwłaściciel IV 

IMIĘ     

NAZWISKO     

Adres zamieszkania     

Dowód osobisty nr     

Nr telefonu     

 

deklaruję/my chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji: 

 

Rodzaj instalacji 

(prosimy zaznaczyć właściwe) 

Szacowana 

wartość brutto 
Szacowany wkład własny mieszkańca 

 kocioł na biomasę (pellet) 16.000,00 zł 

3.400,00 zł 

+ koszty niekwalifikowane  

(np. wkład kominowy, przygotowanie 

kotłowni, opracowanie dokumentu dot. 

obliczenia projektowego obciążenia 

cieplnego budynku) 

 
pompa ciepła powietrzna na 

potrzeby ciepłej wody użytkowej 
9.000,00 zł 1.916,00 zł 

 
pompa ciepła powietrzna  

na potrzeby c.o. + c.w.u. 
45.000,00 zł 

9.583,00 zł 

(13.902,00 zł w przypadku 23% VAT) 

 

DANE O OBIEKCIE 

1. Lokalizacja inwestycji  (adres, nr ewid. działki, obręb): 

 

2. Budynek o powierzchni użytkowej: ……...…. m2, w którym ma zostać wykonana instalacja na stałe  

 

zamieszkuje (przez okres całego roku) …..….. osób 

3. Status budynku: 

       Dom istniejący (zasiedlony)            Dom w trakcie budowy (zostanie zasiedlony do 31.12.2018 r.) 
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* - w przypadku braku stosownego dokumentu wymagane jest jego opracowanie we własnym zakresie dla 

instalacji pompy ciepła c.o.+c.w.u. oraz kotła na biomasę. 

 

 

........................................................................ 
                            (Miejscowość, data) 

 

 
........................................     ........................................   ......................................     ........................................       

             (Czytelny podpis)                                    (Czytelny podpis)                               (Czytelny podpis)                                 (Czytelny podpis) 

 

 

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Gminę Lelów danych osobowych zawartych w ankiecie (zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  

Oświadczam/y, iż przyjmuję/my do wiadomości, że:  

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz realizacji Projektu, oraz jego monitoringu 

i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych 

i marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących zainteresować składającego 

oświadczenie. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Projekcie.  

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Lelów, ul. Szczekocińska 18, 

42-235 Lelów 

 

 

........................................     ........................................   ......................................     ........................................       

             (Czytelny podpis)                                    (Czytelny podpis)                               (Czytelny podpis)                                 (Czytelny podpis) 

 

4. 4.   Sposób ogrzewania budynku na bazie następującego rodzaju paliwa: 

                       węgiel         drewno           gaz        olej opałowy 

    energia elektryczna  inne: …………………. 

5. Sposób uzyskania ciepłej wody użytkowej przez cały rok na bazie następującego rodzaju paliwa: 

                       węgiel         drewno           gaz        olej opałowy 

    energia elektryczna  inne: …………………. 

6. Pod wskazaną lokalizacją 

inwestycji prowadzona jest 

lub zarejestrowana 

             -  działalność gospodarcza 

             -  działalność rolnicza 

             -  nie  jest  prowadzona działalność gospodarcza, ani rolnicza 

7. Czy jest posiadany dokument określający 

zapotrzebowanie budynku w ciepło? 

  

            - TAK                         -  NIE* 


