
 

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  

„SŁONECZNA GMINA JASIENICA” – 

ZAKUP I MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DLA BUDYNKÓW 

JEDNORODZINNYCH POŁOŻONYCH NA TERNIE GMINY JASIENICA 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Adres montażu instalacji fotowoltaicznych: 

(jeżeli inny niż wyżej) 
 

Numer telefonu do kontaktu:  

Adres e-mail:  

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, 

najem): 

 

Rok budowy 

…………………….. 

Numer ewidencyjny nieruchomości, obręb 

geodezyjny 
Działka nr ew. ……………………….             Obręb geodezyjny …………….. 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 

(m2) oraz liczba kondygnacji: 
       Pow. budynku. ……………………….             Liczba kondygnacji …………….. 

Budynek: w budowie/ istniejący 

Czy uczestnik posiada 

dokumentację techniczną dachu 

(projekt, rzuty), jeżeli TAK to  

jaką ? 

TAK/NIE*, JAKA ? 

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

Rodzaj konstrukcji dachu: płaski / jednospadowy / dwuspadowy / złożony z wielu połaci* 

Rodzaj pokrycia dachu: 

 

dachówka / blacha / blachodachówka / papa / inny* (napisać jaki) 

 

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

Moc przyłączeniowa (kW) 

(z umowy zawartej z Zakładem 

Energetycznym) ……………………………….…………………………………….. kW 

Typ instalacji elektrycznej: jednofazowa/trójfazowa* 

Ilość zużywanej energii 

elektrycznej w ciągu roku (kWh)  

 

………………………………………………………………. kWh 

Roczne ilości innych zużywanych  

w budynku paliw/nośników 

energii. Proszę podać właściwe 

jednostki 

(ggazu ziemngo: …………………………………………węgla/miału* ………………………………………...  

…innych – wymienić……………………………………………………………………………………………... 

Czy planowane jest zwiększenie 

zużycia energii elektrycznej? 
TAK/NIE*               jeżeli tak, to o ile procent   ………………. 

Operator Systemu 

Dystrybucyjnego 
 

Aktualna taryfa rozliczeniowa 

(np. G11) 
 

Czy w planowanym pod 

instalację budynku prowadzona 

jest działalność gospodarcza lub 

agroturystyka? 

TAK/NIE* 

* właściwe pokreślić 

Oświadczam, że: 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015  poz. 2135  

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji prac związanych  

z przygotowaniem projektu oraz jego realizacją. 

 



 

 

 

Powyższa ankieta  nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam chęć przystąpienia do projektu* dotyczącego zakupu i montażu 

systemów fotowoltaicznych, w przypadku uzyskania przez Gminę Jasienicę ich dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2016-2020. 

 

Jasienica, dnia ………………… 2017r.   Podpis ……………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa  w projekcie* (po podpisaniu umowy 

wstępnej) zobowiązuję się do zwrotu koszów poniesionych przez Gminę Jasienica w związku z planowaniem 

i projektowaniem instalacji na nieruchomości stanowiącej moją własność, w kwocie nie przewyższającej 1 000 zł 

(słownie: tysiąc złotych). 

 

Jasienica, dnia ………………… 2017 r.   Podpis ……………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż zobowiązuję się do współfinansowania z własnych środków wykonania 

instalacji określonej w projekcie* na nieruchomości stanowiącej moją własność; w wysokości nie większej niż 

40% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Jasienica, dnia ………………… 2017 r.   Podpis ……………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż w przypadku zakwalifikowana do udziału w projekcie* zobowiązuję się do 

podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania 

i w okresie jego trwałości (5 lat). 

 

Jasienica, dnia ………………… 2017 r.   Podpis ……………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie* oraz braku listy rezerwowej 

zobowiązuję się do znalezienia osoby mającej zastąpić moją osobę w projekcie.  

 

Jasienica, dnia ………………… 2017 r.   Podpis ……………………………………………. 

 

 Pod pojęciem projekt rozumie się projekt o nazwie „Słoneczna Gmina Jasienica”. 


