
Instrukcja wypełniania ankiety 
 
Koniecznie należy podać numer telefonu do kontaktu. 
 
Pkt 1  – należy podać miejscowość, na terenie której położony jest budynek oraz nr domu. W 
przypadku kiedy budynek nie ma nadanego numeru i jest w budowie, należy pole pozostawić 
nie wypełnione, a właściwe zaznaczyć w punkcie 12 ankiety. Jeżeli budynek jest 
wybudowany i posiada pozwolenie na użytkowanie, a nie ma nadanego numeru, należy 
wystąpić o jego nadanie (w takim przypadku pole należy pozostawić puste a właściwe 
zaznaczyć w punkcie 12). 
UWAGA:  instalacje mog ą zostać zamontowane tylko i wył ącznie na budynkach 
odebranych w momencie monta żu instalacji. 
 
Pkt 2  – należy wpisać wszystkie numery działek, na których położony jest budynek. 
 
Pkt 3  – należy wpisać czy posiadacie Państwo w budynku, w którym będzie zamontowana 
instalacja dostęp do Internetu. 
 
Pkt 4  – należy zaznaczyć właściwe. 
 
Pkt 5  – liczy się fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w budynku objętym 
projektem. 
 
Pkt 5a  – liczy się miejsce faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Pkt 6  – należy zaznaczyć właściwe (punkt wypełniany tylko w przypadku, jeżeli w punkcie 5a 
została zaznaczona odpowiedź TAK). Jeżeli ciepło będzie wykorzystywane na potrzeby 
działalności gospodarczej, konieczne będzie udzielenie przez Gminę pomocy de minimis. 
Jeżeli nie będzie wykorzystywane, konieczne będzie na etapie podpisywania umowy o udział 
w projekcie złożenie stosownego oświadczenia przez osobę prowadzącą działalność 
gospodarczą. 
 
Pkt 7  – należy zaznaczyć właściwe.  
 
Pkt 8  - należy zaznaczyć właściwe. Jeżeli ciepło będzie wykorzystywane na potrzeby 
działalności rolniczej, z zasady monta ż instalacji wył ączony jest ze wsparcia . W 
przypadku znikomego procentowego poziomu wykorzystywania ciepła na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej istnieje szansa na dofinansowanie montażu 
instalacji, ale ostateczna decyzja w tej sprawie uzale żniona b ędzie od decyzji Urz ędu 
Marszałkowskiego . Jeżeli nie będzie wykorzystywana, konieczne będzie na etapie 
podpisywania umowy o udział w projekcie złożenie stosownego oświadczenia przez osobę 
prowadzącą działalność rolniczą. 
 
Pkt 9  – należy wpisać sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń, które będą ogrzewane. 
 
Pkt 10  – należy wpisać przybliżoną wysokość, którą posiada większość pomieszczeń  
wdanym budynku mieszkalnym. 
 
Pkt 11  – należy wpisać moc istniejącego kotła. 
 
Pkt 12  - należy w przybliżeniu określić rok budowy budynku, jeżeli budynek podlegał 
dociepleniu to podać datę wykonanego remontu, natomiast jeżeli budynek jest w budowie, 
należy zaznaczyć TAK. 
 
Pkt 13  – należy wpisać grubość ścian zewnętrznych. 
 
Pkt 14 - 16  - należy zaznaczyć właściwe 
 
Pkt 17 - 19  - należy wpisać właściwe. 
 



Pkt 20  - należy zaznaczyć właściwe. 
 
Pkt 21  - należy zaznaczyć właściwe. Do projektu mog ą zostać zakwalifikowane jedynie 
te budynki mieszkalne, które posiadaj ą odr ębne pomieszczenie w budynku z 
przeznaczeniem tylko i wył ącznie na kotłowni ę 
 
Pkt 22 - 24  - należy wpisać właściwe 
 
Pkt 25  - należy zaznaczyć właściwe. 
 
Pkt 26  - należy wpisać właściwe, np. w kotłowni, na parterze, w łazience znajdującej się na 
piętrze itp. 
 
Pkt 27  – należy wpisać szerokość drzwi zarówno do kotłowni jak i do pomieszczenia, gdzie 
stoi zasobnik na c.w.u. 
 
Pkt 28 - 29  - należy zaznaczyć właściwe źródło. 
 
Pkt 30 - 31  - należy zaznaczyć właściwe. 
 


