
ANKIETA INFORMACYJNA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
IMIĘ I NAZWISKO  

Właściciela/li nieruchomości zgodnie z 
Aktem własności ziemi, Księgą Wieczystą, 

Postanowieniem Sądu 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

ADRES MONTAŻU INSTALACJI 
 

NUMER 

DZIAŁKI 
 NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ  

TELEFON 
 

ADRES E-MAIL  

 
WYMIANA PIECÓW 

 
1. Rodzaj obiektu: 

 dom jednorodzinny* 

 dom wielorodzinny* 

 mieszkanie* 

 część budynku stanowiąca samodzielną całość techn.  użytkową* 

2. Dane charakterystyczne  
Powierzchnia ogrzewana:……………….. 
Kubatura:……………………….. 
Wysokość pomieszczeń……………………………. 
Prowadzona działalność gospodarcza    tak*    nie*       powierzchnia pomieszczeń zajęta pod 
prowadzoną działalność gospodarczą…………………………. 
 

3. Orientacja-kierunek względem stron świata wejścia głównego do budynku: ……………………. 

4. Lokalizacja budynku: 

 w centrum miejscowości (zwarta zabudowa)* 

 na otwartej przestrzeni* 

 w lesie* 

5. Rok zakończenia budowy/oddania do użytkowania: …………………………………………………………. 

6. Rok budowy instalacji (CO, elektrycznej itd.):…………………………………………………………………….. 

7. Liczba użytkowników (mieszkańców):…………………………………………………………………………………. 

8. Zamontowane drzwi zewnętrzne w budynku PRODUCENT ……………………………………………… 
MODEL …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Zamontowane okna w budynku: 

PCV* PRODUCENT ………………………… MODEL ………………………………………………………………………… 
10. Wentylacja:         grawitacyjna *      mechaniczna* 
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11. Instalacja chłodzenia:      tak* nie* 
 
I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. Źródło wytwarzania: kocioł, paliwo ……………………………………………………………..……………………. 
producent ………………………typ ……………………………model …………………........................................ 
inne źródło  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.Regulacja ciepła-termostaty na grzejnikach     tak*  nie* 
w pomieszczeniu    tak*   nie* 
na kotle      tak*  nie* 
inne ……………………………………………………………………………………………………………............................. 

II. PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
1. Źródło wytwarzania (w okresie zimowym): kocioł, paliwo ……………………………………………….. 
producent …………..………….……typ……………………….…. model …………………………………………………. 
zasobnik ciepłej wody    tak*    nie* 
 
2. Źródło wytwarzania (w okresie letnim): kocioł, paliwo …………………………………………………….. 
producent …………..………….……typ……………………….…. model …………………………………………………. 
zasobnik ciepłej wody    tak*    nie* 
 
3.Inne źródło ………………………………………………………………………………………………………………........... 
producent ……………………………………typ ………………………….…model……………………...................... 

III. ZUŻYCIE SUROWCÓW 

Ilość spalonego węgla w tonach w ciągu roku…………………. 
Ilość spalonego drewna w m3 w ciągu roku…………………. 
Ilość spalonego gazu w m3 w ciągu roku…………………. 
Ilość spalonego innego paliwa w ciągu roku (podać rodzaj i ilość)………………………….. 
 
IV. KONSTRUKCJA BYDUNKU  
Konstrukcja ścian (np. Pustak max + 10 cm styropianu) ……………..………… 
Konstrukcja podłogi (np. Beton + 10cm styropianu) …………………………… 
Konstrukcja dachu (np. 20 cm wełny mineralnej) ………………………. 
 
 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o ochronie danych  osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.): 
Oświadczam, że: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania i realizacji w/w projektu oraz ich przekazywania 
podmiotom biorącym udział w jego realizacji. 
Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. Nr poz. 
2135 ze zm.) 

 

 

 

 

 

 

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

podpis                           


