
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE 

 

ANKIETA – POMPA CIEPŁA DO CWU 
(kompaktowa powietrzna pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy do 3kW) 

 

Imię i nazwiskoWnioskodawcy/ów…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Adres miejsca montażu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu……………………………………………………………………………….…Adres e-mail…………………………………………………………………………………………….......... 

Typ budynku  Mieszkalny 
 Gospodarczy 
 Mieszany 

Rodzaj obiektu  Wolnostojący 
 Bliźniak 
 Zabudowa szeregowy 

Stan budynku  Istniejący 
 W budowie 

Rok budowy budynku          ………………………………………… r. 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego          ………………………….. m
2 

Obecny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku  Centralne ogrzewane (kocioł do ogrzewania grzeje również 
wodę) 

 Terma elektryczna 
 Bojler 
 Ogrzewacz przepływowy 
 Inny:………………….. 

Proponowane miejsce montażu pompy ciepła 
Typowapompa ciepła ma 150 cm wysokości, 80 cm szerokości 

 Kotłownia 
 Piwnica 
 Garaż 
 Inne:…………………….. 

Wymiary wejścia do pomieszczenia 
W celu określenia możliwości wniesienia urządzeń ……………… cm x …………… cm 

Dostępna powierzchnia w proponowanym miejscu montażu, wraz z 
wysokością pomieszczenia  …………………..m

2
 i …………….. m wysokości 

Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej 
………………….. litrów/dzień lub …………….. m

3
 miesięcznie 

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej gospodarstwa 
domowego ………………………………….. kWh 

Czy w budynku zainstalowany jest zasobnik ciepłej wody (bojler)   Tak, o pojemności …… litrów  
 Nie 

Czy zasobnik podłączony jest do kotła (źródła ciepła)  Tak 
 Nie 

Czy w proponowanym pomieszczeniu do montażu instalacji pompy 
ciepła znajdują się: 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
 Doprowadzenie zimnej wody 

Czy proponowane pomieszczenie do montażu instalacji pompy 
ciepła ma styczność ze ścianą zewnętrzną budynku  

 Tak 
 Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. 

Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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. 

  

 
 
……………………………………..                                                                                           ……………………………………..
 Miejscowość, data         Czytelny podpis 

 


