Załącznik
nr 3
ANKIETA nr ………

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja kotłowni na biomasę

1. Imię i nazwisko Inwestora
Telefon ……………………………………………………………………………………………….…… Email……………………………………………………
2. Adres zamieszkania Inwestora: Miejscowość ……………………………………………………… kod pocztowy……………………………
ulica ……………………………………………………………..……… nr domu …………………………… nr ewid. działki ……………………………
3. Adres inwestycji j.w. Inny Miejscowość …………………………………………………………… kod pocztowy………………………...……
ulica ……………………………………………………………..……… nr domu …………………………… nr ewid. działki ……………………………
4. Ilość osób zameldowanych ……………………, ilość osób zamieszkujących (korzystających z cwu). ………………………………
5. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego …………………… m2
6. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza TAK / NIE
7. Dane o budynku mieszkalnym:
 wolnostojący
 bliźniak
 zabudowa szeregowa

•
•
•
•

wysokość budynku w szczycie …………………………….m
rok budowy budynku …………………………………………….
liczba kondygnacji budynku …………………….…………….
powierzchnia ogrzewana budynku ………………………m2

8. Technologia wznoszenia (konstrukcja podstawowa):
 murowana ……………………………………………………………………(wskazać materiał)
 drewniana
 inna ……………………………………………………………………………………………………….
• strop (stropodach): drewniany/ceglany/żelbetowy/terriva itp. (zaznaczyć)

9. Podpiwniczenie budynku:
 nie występuje
 częściowe
 pod całym budynkiem

10. Stan techniczny budynku:
 ocieplenie ścian zewnętrznych TAK / NIE, grubość izolacji ……………cm, ……………………………………………(wskazać materiał)
 ocieplenie podłóg TAK / NIE, grubość izolacji ……………cm, ………………………………….……………………………(wskazać materiał)
 ocieplenie dachu TAK / NIE, grubość izolacji ……….……cm, …………………………………..……………………………(wskazać materiał)
 stolarka okienna: DREWNIANA / PCV (wskazać materiał)
11. Źródło ogrzewania budynku:
 kocioł węglowy - zasypowy
 kocioł ekologiczny na ekogroszek z podajnikiem
 kocioł gazowy
 kocioł olejowy
 ogrzewanie elektryczne
 kocioł na biomasę – pellety/drewno/zrębki
 inny ……………………………………………………………….

•
•
•
•

moc zainstalowanego kotła ………………………….kW
rok produkcji kotła ……………………………………….
średnie roczne zużycie paliwa ……………………………./rok.
koszt zużycia paliwa ……………………………………….…zł/rok.

12. Kotłownia z instalacją centralnego ogrzewania:
• wymiary pomieszczenia kotłowni: długość ……………cm, szerokość ……………cm, wysokość ……………cm,
• lokalizacja kotłowni: parter/piwnica (zaznaczyć)
• minimalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem …………………………cm
• wentylacja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) *
• układ grzewczy C.O: zamknięty (n. przeponowe) otwarty (n. przelewowe)
grawitacyjny pompowy
• komin, średnica……….cm: brak wkład ceramiczny,
wkład stalowy murowany, opinia kominiarska*

□

□

□

13. Sposób przygotowania ciepłej wody:
 zasobnik cwu (centralnie w kotle)
 bojler z grzałką elektryczną (centralnie)
 przepływowy ogrzewacz wody (elektryczny)
 przepływowy ogrzewacz wody (gazowy)
 pompa ciepła

□

□

□

□

□

□

 instalacja solarna
 inny (jaki) …………………………………..………………………………
 brak zasobnika

• pojemność istniejącego zasobnika………………………..………
• lokalizacja istniejącego zasobnika: ………………………………..……..

Uwagi oraz informacje uzupełniające:
Potwierdzam, że jestem świadomy, że jakość dobranej i zaprojektowanej instalacji jest uzależniona od rzetelności podanych przeze mnie
danych do niniejszej ankiety. W przypadku braku niezbędnych instalacji w pomieszczeniu kotłowni (woda ciepła, woda zimna,, c.o. gniazdo
el. z uziemieniem i zabezpieczeniem, kratka ściekowa kanalizacji sanitarnej) zobowiązuję się doprowadzić wymagane media we własnym
zakresie. *Wymagana pozytywna opinia kominiarska – zobowiązuję się ją dostarczyć przed podpisaniem umowy.

…………………………………………….. dnia………..………………..r.

…………………………………………………………………………
Czytelny podpis użytkownika / Użytkownika budynku

