
                                                  ANKIETA 
 
 dotyczy ch ęci udziału w przedsi ęwzięciu instalowania kolektorów   
    słonecznych w budynkach mieszkalnych Gminy Star e Babice  

 

 

 

1 
 

Chcę zmodernizować system grzewczy: 

TAK           NIE 

(Zakreśl odpowiednio Tak jeśli odpowiedź pozytywna lub Nie jak negatywna) 

 

Dane osobowe: 

Imię: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon / e-mail: ………………………………………………………………………………... 

 

Dane dotyczące budynku i zuŜycia wody: 

Ilość osób zamieszkujących obiekt lub dobowe zuŜycie ciepłej wody uŜytkowej: 

Liczba osób ……………………… lub dobowe zuŜycie ciepłej wody uŜytkowej na 

mieszkańca:…………………… (na całe gospodarstwo domowe: ………………………). 

Rodzaj dachu: 

dach płaski        dach spadzisty 

(Zakreśl właściwy) 

Kąt pochylenia dachu (orientacyjnie):   …………………………………………..0 

Kierunek, w którym zwrócony jest dach - naszkicuj na schemacie lub zaznacz w tabeli 

na drugiej stronie: 

 

 



WyraŜam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z projektem zakupu i instalacji 
kolektorów słonecznych pocztą elektroniczną na e-mail: ………………........................ 
 TAK               NIE    
 
WyraŜam zgodę na otrzymywanie bieŜących informacji o wydarzeniach w Gminie w postaci 
Newstlettera Gminy Stare Babice pocztą elektroniczną na e-mail: ……………….......... 
 TAK               NIE    
 

Kierunek Symbol polski Symbol angielski 

Północny Płn. N 

Południowy Płd. S 

Wschodni Wsch. E 

Zachodni Zach. W 

Północno-wschodni Płn.-wsch NE 

Północno-zachodni Płn-zach. NM 

Południowo-wschodni Płd.-wsch. SE 

Południowo-zachodni Płd.-zach. SW 

 

W jaki sposób będzie dogrzewana ciepła woda uŜytkowa: 

1/ Nowy kocioł olejowy 3/ Nowy kocioł gazowy       5/ Kocioł gazowy (kondensacyjny) 

2/ Stary kocioł olejowy 4/ Stary kocioł gazowy        6/ Energia elektryczna 

Inne jakie: …………………………………………… 

 

(Zakreśl właściwy lub wpisz rodzaj) 

 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania i realizacji 

projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Stare Babice,  

planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego – Działanie 4.3 oraz ich przekazywania podmiotom biorącym 

udział w realizacji projektu. 

Zostałem poinformowany, Ŝe podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz 

Ŝe przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z 

przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………… 

Imi ę i nazwisko 


