
 

 

        

  

Załącznik 5 do Regulaminu 

Ankieta techniczna  

(załącznik do wniosku o przyznanie grantu) 

 

Ankieta dotycząca budynku podlegającego ocenie energetycznej 

Informacje podstawowe dotyczące budynku 

Imię, nazwisko adres  

WNIOSKODAWCY  

  
  
  

ulica, nr domu 

 

  
  
   

kod pocztowy, miejscowość  

Rok rozpoczęcia budowy 

(pierwszy wpis do dziennika 

budowy) [zaznaczyć „X”] 

Przed 01.01.2009 r. 
 

 Od 01.01.2009 r. 
 

Rok zakończenia budowy/ rok 

oddania do użytkowania 

  

Liczba użytkowników 

(mieszkańców) 
  

Powierzchnia 

użytkowa/ogrzewana (m2) 
  

Izolacja ścian, stropów oraz dachu budynku 

 

Czy stropy budynku są 

izolowane? Zaznaczyć właściwe, 

jeżeli zaznaczono TAK, wpisać 

grubość oraz rodzaj izolacji np. 

styropian - 5cm. 

TAK     NIE   

Czy podłogi na gruncie budynku 

są izolowane? Zaznaczyć 

właściwe, jeżeli zaznaczono TAK, 

wpisać grubość oraz rodzaj izolacji 

np. styropian - 5cm. 

TAK     NIE   

Czy fundamenty budynku są 

izolowane? Zaznaczyć właściwe, 

jeżeli zaznaczono TAK, wpisać 

grubość oraz rodzaj izolacji np. 

styropian - 5cm. 

TAK     NIE   



 

 

Czy dach lub stropodach jest 

izolowany? Zaznaczyć właściwe, 

jeżeli zaznaczono TAK, wpisać 

grubość oraz rodzaj izolacji np. 

wełna mineralna – 5 cm. 

TAK     NIE   

 

 

 

Czy ściany zewnętrzne są 

zaizolowane?  Zaznaczyć 

właściwe, jeżeli zaznaczono TAK, 

wpisać grubość oraz rodzaj izolacji 

np.. wełna mineralna – 5 cm 

TAK     NIE   

Czy w najbliższym czasie w 

budynku planowane są działania 

termomodernizacyjne? Jeżeli tak, 

proszę wpisać jakie, np. 

Docieplenie stropodachu, 

docieplenie ścian zewnętrznych, 

wymiana stolarki okiennej oraz 

drzwiowej. 

  

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 

Rodzaj okna 

(zaznaczyć 

właściwe), 

liczba szyb, 

rok 

produkcji/mo

ntażu 

PVC  Drewnia

ne 

 Liczba 

szyb 

 Rok 

produkc

ji/monta

żu 

 

Rodzaj drzwi 

zewn. 

(zaznaczyć 

właściwe), rok 

produkcji/mo

ntażu 

PVC  Drewnia

ne 

 metalo

we 

 Rok 

produkc

ji/monta

żu 

 

Parametry obecnie stosowanego źródła ciepła  

Roczne zużycie paliwa np. węgla 

(tony) 
  

Typ źródła ciepła  klasa   podajnik 

(zaznaczyć 

T/N) 

T  /  N rok 

produk

cji 

kotła 

  

Inne dodatkowe źródło ciepła 

(podać jakie, np. kominek) 
  

Moc obecnego źródła ciepła  



 

 

Nowe źródło ciepła. Proszę podać 

parametry planowanego do 

zastosowania nowego źródła 

ciepła, w tym przewidywaną moc 

(np. kocioł gazowy kondensacyjny 

o mocy grzewczej 20 kW) 

  

Parametry obecnie stosowanego systemu przygotowania CWU 

 

Obecne źródło c.w.u. (np. kocioł węglowy c.o., 

kolektory słoneczne, zbiornik z grzałką elektryczną, 

przepływowe podgrzewacze, bojler gazowy) 

 

Ilość zużywanej średniorocznie wody (m3/rok)  

Odnawialne Źródła Energii w budynku (zaznaczyć właściwe): 

W budynku nie zamontowano żadnej 

instalacji OZE 

 W budynku zamontowano instalacje 

OZE (zaznaczyć rodzaj) 

 

Kolektory słoneczne  Instalacja fotowoltaiczna  

Pompa ciepła do c.w.u.  Inne OZE – jakie …………………. 

……………………………………… 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych informacji. 

Data i miejscowość: Czytelny podpis osoby sporządzającej ankietę 

i składającej oświadczenie: 
 
 
 
 
 

 

 


