
Wypełnioną ankietę z deklaracją należy dostarczyć w terminie do  dnia 30.11.2016 r.  
do siedziby Urzędu Gminy Żórawina 

ul. Kolejowa 6, pok. 23 
55-020 Żórawina 

 

 

Wstępna deklaracja  

uczestnictwa mieszkańca Gminy Żórawina  

w projekcie grantowym dotyczącym zakupu, montażu, budowy mikroinstalacji OZE i zgłaszanym do 

naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. RPO WD 2014-2020 (Schemat 

3.1.C) 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY (PEŁNOMOCNIKA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁASCICIELI) 

Imię i nazwisko: …................................................................................................................................ 

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

Telefon kontaktowy: ….......................................................................................................................... 

 

 Ja, niżej podpisany/a, jako właściciel/współwłaściciel* budynku mieszkalnego, o którym mowa w pkt 

II niniejszego dokumentu, składam wstępną deklarację udziału w projekcie grantowym zgłaszanym do 

naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. RPO WD 2014-2020 (Schemat 

3.1.C), polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 

własne gospodarstw domowych. 

 

 

budynek mieszkalny jest przeznaczony i wykorzystywany na cele 

mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni całkowitej 

 TAK   NIE  

  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w ankiecie w celu przygotowania diagnozy zapotrzebowania właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie 

gminy Polkowice na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, opracowania założeń merytorycznych projektu grantowego, uzyskania dofinansowania 

na budowę mikroinstalacji prosumenckich oraz udzielania informacji o projekcie. Administratorem danych osobowych jest Gmina Żórawina  ul. 

Kolejowa 6, 55-020 Żórawina. W przypadku wspólnej realizacji projektu grantowego, przewiduje się powierzenie przetwarzania danych Oddziałowi 

Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy – Centrum Technologii Energetycznych, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica. 

 

 

 

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

 Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
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ANKIETA ENERGETYCZNO-BUDOWLANA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

I. DANE OSOBOWE 

 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Nr działki:  
Numer kontaktowy: 
E-mail: 
Tytuł prawny do obiektu (własność, prawo użytkowania wieczystego):  TAK/NIE (podkreślić właściwe) 
Instalacja odgromowa (piorunochron):     TAK/NIE (podkreślić właściwe) 
Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych:   TAK/NIE (podkreślić właściwe) 
Instalacja w obiekcie jest trójfazowa:      TAK/NIE (podkreślić właściwe) 
Ilość osób zamieszkujących budynek:  

 

II. JAKIMI URZĄDZENIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY (zaznacz MAX. 2 z wymienionych) 

 
o Instalacja fotowoltaiczna 

o Hybrydowy ogrzewacz wody 

o Pompa ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 

o Kocioł na biomasę 

 

III. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (na podstawie rachunków za energię elektryczną) 

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ     ..….………….. [kWh] 
PLANOWANY WZROST ZUŻYCIA ENERGII    ...…………….. [kWh] 
(jeżeli dotyczy-o ile może zwiększyć się zużycie?) 
MOC UMOWNA BUDYNKU (przyłączeniowa)*     ………………... [kW] 
 
* wynika z umowy podpisanej z operatorem sieci dystrybucyjnej oraz jest wyrażana w kW. Często widnieje w fakturach 

za energię pod pozycją ‘moc umowna’ lub w pozycji ‘ilość’ przy opłacie sieciowej stałej lub opłacie przejściowej. 

 

IV. DANE BUDOWLANE DOTYCZĄCE MONTAŻU FOTOWOLTAIKI BUDYNKU 

Dostępne NIEZACIENIONE miejsce (o kierunku południowym/południowo-wschodnim/południowo-

zachodnim) do montażu paneli fotowoltaicznych:  (zaznacz właściwe) 

o Dach skośny  ……… m2         

o Dach płaski    ……… m2 

o Teren obok budynku  ……….m2 

o Garaż    ……… m2 

o Szopa    ……… m2 

o Inne (jakie?):…………………………………………………… m2 

Dostępna NIEZACIENIONA powierzchnia RAZEM z wyżej zaznaczonych miejsc [w m²]:  ………………………….. 

Dokumentacja nieobowiązkowa (choć pomocna) - Dokumentacja zdjęciowa budynku, otaczającego go 

terenu i połaci dachowej/terenu do zagospodarowania pod instalację fotowoltaiczną – do DOŁĄCZENIA 

ZDJĘCIA W FORMIE PAPIEROWEJ BĄDŹ ELEKTRONICZNEJ. 
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ANKIETA ENERGETYCZNO-BUDOWLANA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 

t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ankiecie w celu przygotowania diagnozy 

zapotrzebowania właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice na 

produkcję energii ze źródeł odnawialnych, opracowania założeń merytorycznych projektu grantowego, 

uzyskania dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich oraz udzielania informacji o projekcie. 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina. W przypadku 

wspólnej realizacji projektu grantowego, przewiduje się powierzenie przetwarzania danych Oddziałowi 

Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy – Centrum Technologii Energetycznych, 

ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica**.  

Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

Miejscowość………………………………………..  Data…………………………  Podpis…………………………………………… 

** podanie danych jest dobrowolne, NIE determinuje możliwości uzyskania dofinansowania 

 


