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ANKIETA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAKUPU I MONTAŻU 

POMP CIEPŁA  

 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety przez mieszkańców miasta i gminy Ciechanowiec 

zainteresowanych montażem pomp ciepła. Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Ciechanowcu pokój nr 15, I piętro.   
 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………............. 

Telefon …………………………………. Adres email ………….…………………………………... 

Zamieszkały w miejscowości ……………………………….. kod pocztowy 18-230 Ciechanowiec 

ulica …………………………………………………….……… nr domu ……..………………….. 

Oświadczam, że jestem (tytuł prawny do nieruchomości) 

 właścicielem 

 współwłaścicielem (proszę wymienić współwłaścicieli) .………..……………………………….. 

Adres inwestycji 

a. miejscowość ……………………………………. kod pocztowy …………………… 

b. ulica ………………… nr domu ……………..………………….. 

c. numer działki …………………………………… 

Adres do korespondencji 

a. miejscowość …………………………….……… kod pocztowy ………….………… 

b. ulica ……………………………..  nr domu ……………………….……….. 

 

Informacje o budynku, w którym planowana jest inwestycja: 

1. Typ budynku:  

 wolnostojacy,  

 bliźniak 

2. Ilość zamieszkałych osób ……………………………………………………..  

3. Rok ukończenia budowy ………………………………………………...…… 

4. Powierzchnia całkowita budynku w m
2
 wynosi ……..….…………………… 

5. Powierzchnia ogrzewana w m
2
 wynosi ……..….………………………..…… 

6. Liczba kondygnacji z piwnicą ……………………………………..…….…… 

 

7. Budynek podpiwniczony 

   TAK, jeśli TAK to w jakiej części  ……..…..…% 

   NIE    

8. Czy budynek posiada ocieplone ściany zewnętrzne: 

  TAK,  

grubość warstwy wynosi: ………. cm,   

materiał  ( wełna,   styropian,   inne (jakie) ……………………….……………. 

   NIE 

9. Czy budynek posiada ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji/stropodachu? 

   TAK, materiał ocieplenia …………………………..……. grubość ……………cm,  

   NIE 

10. W przypadku braku ocieplenia, czy planują Państwo termomodernizację budynku:  

   TAK  

   NIE 

11. Rodzaj zamontowanej stolarki okienno-drzwiowej (drewniana, pcv, aluminiowa,  

inna: ………………………).  

12. Czy w budynku jest instalacja c.o.:  

    TAK   

    NIE 
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13. Rodzaj używanego w ciągu roku paliwa oraz zużywana ilość (ogrzewanie budynku)  

węgiel  ……... ton,                    ekogroszek ……… ton,  

miał     ……… ton,                             drewno ……….…. m
3
, 

inne (jakie) ………………  

 

14. Proszę określić, z jakiego źródła otrzymują Państwo ciepłą wodę użytkową i ilość użytego  

w tym celu paliwa (ogrzewanie ciepłej wody):  

   to samo źródło co ogrzewanie   

   bojler elektryczny  

   piecyk gazowy, 

   inne (jakie)……………………………………….……….. 

 

15. Wymiary kotłowni:  

długość:....................................... 

szerokość..................................... 

wysokość..................................... 

 

16. Powierzchnia działki: 

- ogółem .......................... 

- niezabudowana ........................... 

 

17. Wymiary działki: ................ m. x ................ m. 

 

18. Wilgotność gleby na działce: 

 sucha,  

 mokra. 

 

 

Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. 
 

   

DEKLARACJA 

 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji 

fotowoltaicznych, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy przez Gminę Ciechanowiec. Jednocześnie deklaruję współfinansowanie 

montażu instalacji pomp ciepła, w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów 

niekwalifikowanych, 100% kosztów opracowania indywidualnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, opłacenie należnego podatku do Urzędu Skarbowego oraz kosztów opracowania 

projektu prac geologicznych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby 

realizacji projektu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych- Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  

z późń.zm.). 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie  

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 

zamieszczonych powyżej. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(Data i czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli) 

 


