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Ankieta 
Deklaracji uczestnictwa w projekcie dotyczącym budowy odnawialnych źródeł energii/OZE/ 
 

Niniejsza ankieta przeznaczona jest dla osób planujących budowę odnawialnych źródeł energii. 
Uzyskane dane pozwolą zaplanować działania zmierzające do pozyskania dofinansowania.  
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy 
zobowiązania. 

Wypełniając poniższą ankietę odpowiedzi na postawione pytania należy wpisywać w pustych 
polach. W przypadku pytań wymagających wskazania właściwej/(ych) odpowiedzi – odpowiednie 
kratki należy oznaczyć krzyżykiem 

 
I. Dane właściciela/i budynku* 

 
Imię i nazwisko  

 
  
 
 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr domu 
 
  

Telefon i adres e-mail 
 
 

* podać wszystkich właścicieli, można dołączyć dodatkowo str. 1 ankiety  

 

II. Dane o obiekcie 

Kod pocztowy, miejscowość  

Ulica, nr. domu   

Nr ewidencyjny działki 
 
 

Czy budynek jest 
zamieszkały 

 ☐ Tak 

 ☐ Nie - planowana data rozpoczęcia jego użytkowania        ………………..……………… 

 

Liczba osób zamieszkałych 
na stałe 

 

Liczba osób zamieszkałych 
czasowo 

 

Czy w gospodarstwie 
domowym są zainstalowane 
instalacje OZE? 
 

☐ Tak ☐ Nie Jakie?................................................................................................... 

Czy dla budynku istnieje 
dokumentacja techniczna 
  

  ☐ Projekt 
Budowlany 

  ☐ Inna 
(jaka?)…………………………………………………. 

  ☐ Brak 
dokumentacji 
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III. Informacje dot. dachu 

Posadowienie instalacji fotowoltaicznej (propozycja) 

☐ Dach, bud. Mieszkalny,     

☐ Dach, bud. gospodarczy 

☐ Elewacja, bud.  Mieszkalny  

☐ Elewacja, bud. gospodarczy   

☐ Grunt  

Orientacja instalacji względem stron świata (zaznaczyć x 
na okręgu)  

                   

Przybliżony kąt nachylenia połaci dachowej 
przeznaczonej pod montaż instalacji fotowoltaicznej [°] 

 

Powierzchnia dachu przeznaczona pod instalację 
instalacji fotowoltaicznej [m2] 

 

Rodzaj pokrycia dachowego 

 ☐ Blachodachówka    ☐ Blacha trapezowa 

 ☐ Blacha na rąbek      ☐ Dachówka 

 ☐ Papa                          ☐ Gont bitumiczny 

 ☐ Ondulina                  ☐ Eternit 
 ☐ Inny:………….  

Jeżeli eternit – planowany termin jego wymiany - 

Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja dachu ☐ Drewno ☐ Stal ☐ Beton 

Czy na budynku jest wykonana instalacja odgromowa ☐ Tak ☐ Nie 
 

 

IV. Informacje dot. instalacji elektrycznej 

Moc umowna (przyłączeniowa) [kW]***   

Zużycie rzeczywiste: miesiąc/rok [kWh/rok]*** 
 

 

Zużycie szacowane: miesiąc/rok  [kWh/rok] (wpisać gdy 
brak rzeczywistego) 

 

Typ instalacji elektrycznej w budynku ☐ jednofazowa  ☐ trójfazowa 

Rodzaj zabezpieczeń ☐ Samoczynne  ☐Topiki 
 

*** Często występuje w fakturach za energię pod pozycją „moc umowna.”.  W Pierwszej fakturze za energię w 2020r.            
        Dostawca podaje Ilość energii zużytej w roku 2019 
 

 
 
 
 
 
……………………………                                                    .…………………………….……..………  
  Miejscowość, data            Czytelny podpis Właściciela/Właścicieli 
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OŚWIADCZENIA:  

1. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku 
objętym projektem, a tym samym zamontowana instalacja nie będzie wykorzystywana w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej .  
2. Oświadczam, iż w/w budynek jest technicznie przystosowany do przyjęcia instalacji oraz 

urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem, a w momencie rozpoczęcia montażu instalacji 

budynek będzie oddany do użytku zgodnie z obowiązującym prawem.  
Złożenie deklaracji nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.  

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 
ustawą z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tj. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.  

Ja niżej podpisany oświadczam, że pod wskazanym adresem gdzie zostanie zainstalowana 
instalacja OZE zobowiązuję się do wykorzystywania uzyskanej energii elektrycznej jedynie na 

potrzeby własne to jest do prywatnych celów socjalno-bytowych jako osoba fizyczna.  

 

 

 

 

……………..………………………………………….                                                 ……………………………………….… 
(Miejscowość, data)      (czytelny podpis właścicieli) 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody   
na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Szczerców moich danych osobowych  zawartych w 
deklaracji uczestnictwa w projekcie: Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców . 

Jestem świadom/świadoma, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwości 
ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, 
jednak wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie. 

 

 

  

……………..………………………………………….                                                 ……………………………………….… 
(Miejscowość, data)      (czytelny podpis właścicieli) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) 
informuję, iż na podstawie art.13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd 
Gminy Szczerców. 

• Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Szczerców, 

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez 

korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: (44) 631 80 59. 

• W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych w  Urzędzie Gminy Szczerców danych 

osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Beatą 

Goszcz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 

sekretariat@szczercow.org. 

• Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających 
z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego 

przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Szczerców. 

• W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje 
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich 

przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią 
danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości 

realizacji tych zadań. 

• W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może 

Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do 

Administratora Danych. 

• Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te 

mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych 

osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 
merytorycznego/organizacyjnego. 

• Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania 
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań 

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych. 

• Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia 
i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, 

które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia 

danych osobowych. 
• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

 

 
 


