GMINA ŁĄCZNA

ANKIETA NA POTRZEBY PROJEKTU INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW
I. Dane teleadresowe:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Nr telefonu:
Numer działki:
II. Rodzaj instalacji OZE
Montażem jakich instalacji OZE jest Pan/ Pani zainteresowany/a na potrzeby własnego
gospodarstwa domowego? (można zaznaczyć więcej niż 1 rodzaj instalacji)
⃞ instalacja solarna do
podgrzewania wody użytkowej
(podać dla ilu osób ma służyć instalacja)

⃞ 1-3 osoby
⃞ 4-5 osób
⃞ 6 i więcej

⃞ instalacja fotowoltaiczna do
wytwarzania energii elektrycznej
⃞ pompa ciepła
(podać dla jakich potrzeb)

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

⃞ centralne ogrzewanie
⃞ ciepła woda użytkowa

III. Dane szczegółowe budynku mieszkalnego
Rok budowy
Posiadany tytuł prawny do władania nieruchomością
(tytuł prawny jest niezbędny do uzyskania przyłącza
instalacji fotowoltaicznej do sieci)
2

tak / nie *

Powierzchnia użytkowa (w m )
Rodzaj pokrycia dachowego
Powierzchnia dachu (w m2)

Rodzaj paliwa wykorzystywanego do centralnego
ogrzewania

⃞ drewno / pelet
⃞ węgiel / miał
⃞ prąd elektryczny
⃞ olej opałowy / gaz
⃞ inny (podać jaki?)
……………………………

Wykorzystanie gazu z butli na inne potrzeby niż
ogrzewanie budynku (np. podgrzewanie ciepłej

tak / nie *

wody użytkowej, kuchnia gazowa itp.)

Liczba osób zamieszkujących w budynku
Roczne zużycie wody na podstawie rachunków za
2016r.
(w przypadku braku danych podać na podstawie rachunków
za 2015 r.)

Roczne zużycie energii elektrycznej na
podstawie rachunków za 2016 r.
(w przypadku braku danych podać na podstawie rachunków
za 2015 r.)

………………….m3

…………..kWh

IV. Dane na potrzeby projektu
⃞ działalność gospodarcza
⃞ działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii na działalność)
Czy w miejscu inwestycji prowadzona jest:

⃞ działalność rolnicza
⃞ działalność rolnicza (z wydzielonym
licznikiem energii na działalność)
⃞ nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza

Posiadanie umowy kompleksowej
z dostawcą energii elektrycznej?
(umowa zawierająca zarówno element sprzedaży jak
i dystrybucji energii elektrycznej)

tak / nie *

Moc przyłączeniowa energii elektrycznej
(można sprawdzić w umowie z operatorem systemu
dystrybucji lub na fakturze pod pozycją „moc
umowna” lub w pozycji „ilość” przy opłacie
sieciowej stałej lub opłacie przejściowej)

……………..kW
*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ankiecie na potrzeby uzyskania dofinansowania na budowę instalacji OZE dla mieszkańców.

Data: ……………………

………………………………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łączna
Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby uzyskania dofinansowania na budowę instalacji OZE
dla mieszkańców. Udostępniający dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania.

