ANKIETA
Badanie oczekiwań i realnych możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
w środowisku mieszkańców Gminy Parzęczew.
Opis badania:
Badanie wykonywane jest na potrzeby projektu inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Gminę Parzęczew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zakres
projektu uwzględnia wdrażanie technologii OZE wśród lokalnej społeczności Gminy. Ankieta traktowana jest
jako wstępne (niewiążące) zadeklarowanie przystąpienia do programu. Oznacza to, że niewypełnienie ankiety
lub wypełnienie jej niekompletnie będzie skutkowało nie wpisaniem na listę deklarujących uczestnictwo w
programie.

I. Dane kontaktowe:
Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Numer domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres e-mail:

Numer lokalu:

Poczta:

Telefon:

II. Dane o budynku i działce (wstawić znak X we właściwy kwadrat lub oczekiwaną informację w pole opisowe):
1) Rodzaj budynku:
dom jednorodzinny

dom wielorodzinny

budynek gospodarczy

Inny:

2) Okres eksploatacji budynku:

cały rok

sezonowo

3) Powierzchnia użytkowa:

4) Powierzchnia ogrzewana:

5) Wysokość pomieszczeń:

6) Powierzchnia działki:

7) Typ dachu:
A—płaski

B—jednospadowy,

C—dwuspadowy,

D—trójspadowy,

E—czterospadowy,

F—naczółkowy,

G—półszczytowy,

H—mansardowy,

8. Orientacja budynku względem Południa:
(proszę wskazać kierunek, z którego padają promienie słoneczne w południe na dach przewidziany do instalacji)

9) Pokrycie dachu:

10) Konstrukcja dachu:

blachodachówka

dachówka

krokwiowy

papa

eternit

Inny:

płatwiowy

Inny:
12) Powierzchnia dachu przeznaczona pod instalację:
11) Kąt nachylenia dachu:

Długość:

[m]

Szerokość:

[m]

13) Istniejące źródło ciepła:
olej opałowy

gaz płynny

węgiel

gaz ziemny

biomasa

Inne:

14) Izolacja budynku wg. własnej oceny:
słaba

dobra

energia elektryczna

15) Istniejący system grzewczy:

bardzo dobra

ogrzewanie podłogowe

16) Rodzaj gruntu:
glina

mieszane

piach

torf

żwir

energia cieplna (sieciowa)

grzejniki

Inny:

inny
18) Moc kotła:

[kW]

17) Wilgotność gruntu :
wilgotny

suchy

średnio wilgotny

19) Producent kotła:

Inny:
20) Pojemność istniejącego zasobnika ciepłej wody
użytkowej
[Litr]
21) Czy w budynku istnieje pomieszczenie techniczne:

TAK

NIE

22) Czy w pomieszczeniu technicznym istnieje wolna przestrzeń do zabudowy o wymiarach około:
szerokość: 2 [m] x długość: 3 [m] x wysokość 2,20 [m]:

TAK

NIE

23) Czy istnieje inne pomieszczenie możliwe do zagospodarowania pod kątem planowanych instalacji:
TAK

NIE

III. Dane o obecnym przyłączu i zużyciu energii elektrycznej i cieplnej:
1) Moc przyłączeniowa umowna do sieci zakładu energetycznego:

[kW]

2) Zużycie bieżące:
 energii elektrycznej:

[kWh] rocznie/miesięcznie/dziennie (*)
[m3] rocznie/miesięcznie/dziennie (*)

 ciepłej wody użytkowej:

(*) – niepotrzebną jednostkę czasu skreślić

3) Liczba osób korzystających z wody użytkowej:
4) Roczne zużycie paliwa (podać ilość np. węgla, gazu itp.):
[°C]

5) Średnia temperatura utrzymywana w pomieszczeniach :
6) Czy budynek był modernizowany w zakresie energooszczędności :

TAK

NIE

7) Jeśli tak, to co było zakresem modernizacji:
Ocieplenie budynku - rodzaj i grubość materiału izolacyjnego w [cm] :

Wymiana okien

Wymiana drzwi

Modernizacja systemów C.O.

Modernizacja instalacji C.W.U.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne

Inne

IV. Dane o zakresie przystąpienia do projektu i oczekiwanych parametrach instalacji:
1) Chcę skorzystać z poniższych technologii:
[kW]

Kolektory słoneczne - moc oczekiwana:

- kolektory płaskie
- kolektory próżniowe

[kW]

Pompa ciepła - moc oczekiwana:

- PC z wymiennikiem poziomym
- PC z wymiennikiem pionowym
- PC powietrze - woda
- moduły polikrystaliczne

[kWp]

Fotowoltaika - moc oczekiwana:

- moduły monokrystaliczne
- moduły cienkowarstwowe
- inne:

2) Oczekiwana temperatura w pomieszczeniach:

[°C]

3) Jaki procent obecnego rocznego zużycia energii elektrycznej ma pochodzić z fotowoltaiki:
30%

40%

50%

60%

70%

100%

V. Informacje uzupełniające, uwagi, szkice uszczegóławiające i indywidualizujące ankietę.

Wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Gmina Parzęczew jako administrator danych osobowych informuje:


Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach niniejszej ankiety jest Gmina Parzęczew z
siedzibą w Parzęczewie 95-045, ul. Południowa 1.



Podane w ankiecie dane będą przetwarzane w kartotekach tradycyjnych (papierowych) oraz w postaci elektronicznych zbiorów danych poprzez ich: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, przekazywanie, usuwanie i inne czynności zgodne i spójne z celem ich przetwarzania.



Celem przetwarzania danych są czynności konieczne i związane z prawidłowym procesem przygotowania i
realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na
terenie Gminy Parzęczew” w tym w szczególności sporządzenie odpowiednich indywidualnych audytów/ocen
poszczególnych lokalizacji zgłoszonych do projektu oraz podpisania stosownych umów z firmami wybranymi
w drodze przetargu do realizacji inwestycji.



Przetwarzane dane, z uwagi na charakter projektu, będą udostępniane w trakcie jego realizacji wyłącznie
firmom wykonującym czynności bezpośrednio związane z realizacją tegoż projektu na zasadach i normach
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.



Właścicielowi danych przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich zmiany na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.



Podane w ankiecie dane zostały podane dobrowolnie przez ich właściciela.

Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ankiecie podałem dobrowolnie oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie
przez Urząd Gminy w Parzęczewie na potrzeby realizacji projektu pt. „Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Parzęczew” zgodnie z przekazaną mi powyżej informacją w myśl art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody: (*) ___________________________
(*) - niepotrzebne skreślić

czytelny podpis

