
Ankieta: Pompa Ciepła CwU
Gmina Datlrowice

Nr ankietv:

(!) Przed wypelnienienr ankieĘ proszę o szczegóIowe zapoznanie się z Regulaminem naboru anlłiet dostępnym na stronie internetowej (Uzupełnić) oraz w
Punkcie obslugi Klienta Urzędu Gminy.

(!)Wype|nienie wszystkich miejsc w ankiecie.iest warunkiem udziału w projekcie.
Prosimy wypełniać drukowanymi |iterami.

DANE OSOBOWE
l. Imię i nazwisko:

2. Numer telęfonu: Adres email:

3. Adres zamieszkania:

4. Nr. działki:

DANE INSTALACJI

1. Adres instalacji: ..... .........

2. Nr działki, obręb: . '. '...

3. Tytuł prawny do nieruchomości: '.........

4. Księga wieczysta nr: ... '.. '..

Preferowany rodzaj instalacji OZE

! pompa ciepła (cwu)

POMPA CIEPLA

1. Powierzchnia użytkowa / kubatura domu: ... ......'..m, l.'...........m3

2. Pomieszczenie montażu:

3. Wymiarymiejscaposadowieniapompy:wysokość ......m,szerokość .'....m'dłttgość..........''.....'m.

4. Moc istniejącego kotła: .....'.'........'' kW

5. I|ośc zużywanego rocznie paliwa: '. '.. ton

6. Liczba osób stale przebywających w budynku:...'...'..

7 . Roczne zl.tżycie wody: ......'..............,........'.'....'m.

8. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody użytkowe1:

9. Rodzaj paliwa obęcnię używanego do ogrzewania domu:



Ankieta: Pompa Ciepła CwU
Gmina Dąbrowice

Wyrażam zgodę na ptzetwar'z:anie moich darrych osobor,vych na cele związane z projektem zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dr.U. z f002r. Nr l0l, p<)2.926
z' póŹ. z:m) Zosta}enr poinfbrmowany. Żę podanie przęze nnie danych osoborvych jest dobrowolne O1LV,
ie przyshrgLlje mi pralvo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprarvienia.

oświadcztrm" że l'v budyrrku nie jest proivadzona działalnoŚć gospodarcza ani działa|ność ro|nicza oraz'^ Że instalacja pomp;' ciepła CWLI
będzie lvykorzy,stylvana t}'lko i wył4cznie na cele mieszkanior,ve.

Data, podpis właścicie ltl

oświadczam. Że nie posiadam zaległości z tylułu podatków i opłat lokalnyclr w t.Ym opłaty
za zagospodarowanie odpadó'"v komunalnych. (Dane będq weryfikołvane na dzień złożenią ankiety oraz na dzień podpisania umolu-v).

D atcl, po dp is lł tct ś c ic ie la

oświadczam" że zapoznał'en/an-r slę z Regulaminem nabortr ankiet i akceptuję jego warunki.

Da,ta, podpis właściciela


