
Ankieta dla gospodarstwa domowego, do wykorzystania przy określaniu poziomu zapotrzebowania na 
energię oraz wielkości instalacji prosumenckich w ramach działania pn.:  

„Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż mikroinstalacji OZE". 

ANKIETA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

(Dane dotyczą roku 2015) 

 

 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Nr telefonu, e-mail 
 

 

 

 

 

 

 

Nr ankiety (wg daty wpływu): 

 

Sprawdził: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Charakterystyka budynku 

Rok budowy  

Posiadany tytuł prawny do obiektu Tak   /  nie 

Technologia budowy domu Murowany, drewniany 

Powierzchnia ogrzewana budynku w m2  

Rodzaj pokrycia dachowego  

Liczba osób  

Wykorzystanie gazu z butli tak  /  nie 

Rodzaj ogrzewania  

Piec – drewno tak /  nie 

Piec – węgiel tak /  nie 

Kocioł węglowy tak /  nie 

Kocioł gazowy tak /  nie 

Kocioł olejowy tak /  nie 

Kocioł pelet tak /  nie 

Instalacja solarna c.w.u. tak /  nie 

Inny, wskazać jaki ………………….. tak /  nie 

 

II. Wykaz energochłonnych urządzeń w gospodarstwie domowym 

ZUŻYCIE  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ w 2015 r. 

1.Roczne zużycie energii elektrycznej ( wg rachunku) ………………………………………[kW] 

2.Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym: 

Nazwa urządzenia Moc w [kW] Nazwa urządzenia Moc w [kW] 

lodówka  okap kuchenny  

zamrażarka  podgrzewacz wody (bojler)  

pralka  żelazko  

suszarka  odkurzacz  

zmywarka  hydrofor  

kuchenka elektryczna  czajnik elektryczny  

kuchenka mikrofalowa  grzejnik elektryczny  

piekarnik elektryczny  suma żarówek  

prodiż    

Łączna moc wszystkich urządzeń  

 



III. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków 

za prąd – 2015 r. 

Wyszczególnienie Zużycie w okresach rozliczeniowych
(1) 

  w 2015 r. 

 Zużycie rzeczywiste [kWh] Zużycie szacowane [kWh] 

Styczeń   

Luty   

Marzec   

kwiecień   

maj   

czerwiec   

Lipiec   

sierpień   

wrzesień   

październik   

listopad   

grudzień   

Razem w roku   

Moc umowna (przyłączeniowa)
121

 ................. kW. 

a) zużycie podać z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe (miesięczne, 
dwumiesięczne lub kwartalne). 

b) Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu 
dystrybucyjnego oraz jest wyrażana w „kW". Często występuje fakturach za 
energię pod pozycją „moc umowna" lub w pozycji „ilość" przy opłacie 
sieciowej stałej lub opłacie przejściowej. 

Oświadczenie: 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich. 

Data:  .......................   ............................................................................  
(podpis) 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2014 r. z późn. zm.) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Głuszycy. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę 
 mikroinstalacji  prosumenckich. 
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania 
dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich. 

 

 


