Gmina Drużbice

Załącznik do Regulaminu dodatkowego naboru ankiet
mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych
źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych, planowanego
do realizacji przez Gminę Drużbice

ANKIETA
Na potrzeby aplikowania przez Gminę Drużbice o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Uwaga: Złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się
do projektu (warunkiem koniecznym będą możliwości techniczne montażu instalacji
fotowoltaicznej, brak zaległości z tytułu należności wobec Gminy
oraz kryteria formalne naboru konkursu)
1. Dane osobowe Wnioskodawcy (właściciela/i nieruchomości):
Imię i nazwisko: ........................…..............................................................................................................
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres montażu instalacji: …………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ..………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………….…………………………………… NIP: …………………………………………………………………………
2. Deklaruję udział w projekcie, polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej
na budynku mieszkalnym, do którego posiadam tytuł prawny (własność/współwłasność/inne
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością).
2.1. Numer ewidencyjny działki:…....................................…........, obręb ..................................................
2.2. Numer księgi wieczystej: ………………………………………..........................................................................
2.3. Okres czasu, na jaki udokumentowane jest prawo do dysponowania nieruchomością
(bezterminowo/terminowo – podać okres czasu): ……………………………………………………………………………..
3. Dane dotyczące obiektu, na którym ma zostać zamontowana instalacja:
3.1. Liczba osób zamieszkujących budynek: …………………………………………………………………………………………
3.2. Ilość energii elektrycznej zużywanej w czasie 1 roku (KW/h): …………….………………………………………….
3.3. Zakład Energetyczny dostarczający energię elektryczną: ……………………………………………………………….
3.4. Taryfa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.5. Moc przyłączeniowa:……………………………………………………………………………………………………………………..
3.6. Urządzenia elektryczne istniejące w budynku (dotyczy wyłącznie istniejących budynków
mieszkalnych):
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- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.7. Planowane urządzenia elektryczne w budynku w okresie najbliższych 3 lat:
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.8. Wielkość powierzchni mieszkalnej budynku (m2): …………………………………………………………..……………
3.9. Rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, dwuspadowy itp.): ………………………………………………..…………...
3.10. Pokrycie dachu (np. papa, dachówka, itp.): …………………………………………………………………………………
3.11. Rok zakończenia budowy budynku: ………………………………………………………..…………………………….…….
3.12. Lokalizacja licznika: ………………………………………………………………………………………………………….…………
3.13. Rodzaj zasilania (jednofazowe/trójfazowe): …………………………………………………………….…………………
3.14. Czy pod wskazanym adresem istnieje już instalacja z odnawialnych źródeł energii? (jeśli TAK – to
wskazać jaka): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.15. Miejsce usytuowania złącza kablowego: ……………………………………………………………………………….…….
3.16. Istniejące zabezpieczenia (bezpieczniki, wkładki topikowe): ……………………………………………………….
3.17. Usytuowanie komina wentylacyjnego: ………………………………………………………………………………………..
3.18. Miejsce lokalizacji anteny telewizyjnej: ……………………………………………………………………………………….
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OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku nie będzie wykorzystywana
do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki. Będzie
wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (cele mieszkaniowe).
Oświadczam, że po zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie, użyczę nieodpłatnie Gminie
Drużbice część nieruchomości w celu zamontowania instalacji fotowoltaicznej na czas realizacji
projektu oraz okres minimum 5 lat od daty określonej przez RPO WŁ na lata 2014-2020.
Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym również opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień składania ankiety.
Zobowiązuję się do współfinansowania instalacji fotowoltaicznej poprzez dokonanie wpłaty kwoty
na wyodrębnione konto bankowe po uprzednim podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Gminę
Drużbice z Instytucją Zarządzającą.
W przypadku budynku będącego w trakcie budowy na etapie składania ankiety, zobowiązuje się
do oddania obiektu do użytku najpóźniej do dnia 31.08.2017r.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem dodatkowego naboru ankiet mieszkańców
w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych planowanego
do realizacji przez Gminę Drużbice, dostępnego na stronie www.druzbice.pl i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez osobę/y upoważnione przez Gminę Drużbice wizji lokalnej
(audytu) celem sprawdzenia możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej pod
wskazanym przeze mnie adresem. Zobowiązuję się do pokrycia 100% kosztów wizji lokalnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Zostałem
poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis właściciela/i)
….............................................
(miejscowość, data)
*Wskazanie nieprawdziwych danych może grozić wykluczeniem z projektu!!!

