
                                                                                                               Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
Ankieta na potrzeby montażu kotła na pellet 

 
INFORMACJE O UMIEJSCOWIENIU INSTALACJI 
(WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIELE) 
 
 
_______________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO** 
 
_______________________________________________ 
ULICA** 
 
________________________________________________ 
KOD/MIEJSCOWOŚĆ** 
 
________________________________________________ 
NR GEODEZYJNY DZIAŁKI OBRĘB GEODEZYJNY DZIAŁKI** 
 
________________________________________________ 
TELEFON** 

 
Lp.   

1 
Wielkość budynku - powierzchnia 
ogrzewana  
(wpisać powierzchnię w m2).  

….................................. 

2 
Moc zamontowanego kotła 
grzewczego (wpisać moc w kW*) 
* - Dane można odczytać z tabliczki znamionowej kotła. 

…....................................... 

3 

Stosowane paliwo do ogrzewania 
budynku (węgiel, ekogroszek, miał, 
inny - wpisać jaki). Wpisać stosowane 
paliwo. 

…...................................... 

4 

Czy w pobliżu kotła znajduje się 
wolne gniazdo elektryczne ? 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić) 

a) w pobliżu kotła znajduje się wolne gniazdo 
elektryczne  

 
b) w pobliżu kotła nie znajduje się wolne 

gniazdo elektryczne  

5 

Drzwi do transportu kotła  
(wpisać szerokość w cm) 
Uwaga: należy podać wymiary 
wszystkich otworów drzwiowych, przez 
które konieczny będzie transport kotła 

 

6 
Powierzchnia pomieszczenia 
kotłowni 
(wpisać powierzchnię w m2).  

 

7 
Wymiary pomieszczenia kotłowni 
(długość, szerokość, wysokość - wpisać 
 w cm) 

 



8 

Czy w pomieszczeniu kotłowni lub 
pomieszczeniu przyległym znajduje 
się miejsce na skład opału ? 
(wymagane zamknięte i suche 
pomieszczenie) 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić) 

a) miejsce na skład opału w 
pomieszczeniu kotłowni 

b) miejsce na skład opału w 
pomieszczeniu przyległym do 

pomieszczenia kotłowni 
c) brak miejsca na skład opału 

9 

Czy pomieszczenie kotłowni posiada 
sprawną wentylację grawitacyjną  
nawiewno-wywiewną ? 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić) 

a) pomieszczenie kotłowni posiada 
sprawną wentylację 

b) pomieszczenie kotłowni nie posiada 
sprawnej wentylacji 

10 

Rodzaj instalacji grzewczej 
(grzejniki, ogrzewanie podłogowe, 
inne – wpisać jaki) 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić) 

a) grzejniki 
b) ogrzewanie podłogowe 

c) inne (wpisać jakie): …...................... 

11 

Instalacja w układzie otwartym czy 
zamkniętym ? 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić) 

a) instalacja w układzie otwartym 
b) instalacja w układzie zamkniętym 

12 

Czy obecnie używany kocioł służy 
do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej ? 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić)  

a) kocioł służy do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej 

b) kocioł nie służy do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej 

13 

Czy nowy kocioł na pellet będzie 
służył do podgrzewu wody 
użytkowej 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
(podkreślić) 

a) kocioł będzie służył do podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej 

b) kocioł nie będzie służył do podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej 

14 
Ilość istniejących i działających 
pomp obiegowych  
(wpisać ilość) 

….............................. 

15 Liczba osób zamieszkałych na stałe 
(wpisać ilość ) ….............................. 

 
 

 
 
  
 
 
 

……………………………………….………………………………….  ………………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data      Czytelny podpis** 


