
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemi� COVID-19 

Zał�cznik 3a 

ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZ�CA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAKUPU 

 I MONTA�U INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Imi� i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Adres monta�u instalacji fotowoltaicznych: 

(je�eli inny ni� wy�ej)

Numer telefonu do kontaktu: 

Adres e-mail: 

Tytuł prawny do nieruchomo�ci (jedynie: własno��
b�d� współwłasno��): 
Powierzchnia u�ytkowa budynku mieszkalnego 

(m
2
):
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i� *Budynek: w budowie/ istniej�cy* 

*Rodzaj budynku: mieszkalny/ gospodarczy / mieszany* 

Nr ewidencyjny działki i 

obr�b, na której 

zlokalizowany jest 

budynek: 

Nr ewid. działki: ……..………………, obr�b: ……………………… 

Czy uczestnik posiada 

dokumentacj� techniczn�
dachu (projekt, rzuty), 

je�eli TAK to jak� ? 

TAK/NIE*,  JAKA ? 

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

Rodzaj konstrukcji dachu jednospadowy/ dwuspadowy/ kopertowy* 

Rodzaj pokrycia dachu: 

dachówka/blacha/ blachodachówka/papa/inny* (napisa� jaki) 

………………………….……….……………………. 

K�t pochylenia 

południowej połaci 

dachowej do poziomu: 

……………………………….. ° 

Powierzchnia 

POŁUDNIOWEJ połaci 

dachu w m²  

(panele b�d� montowane 

wył�cznie na południowej 

połaci dachu) 

…………………………………….. m² 

Powierzchnia 

przeznaczona na 

instalacj� fotowoltaiczn�
na połaci dachu [m²] 

……………………………………… m
2

Zainstalowana moc 

przył�czeniowa (kW) 

(z umowy zawartej z 

Zakładem Energetycznym) 

……………………………………….. kW 

Dane z faktury za energi�
elektryczn� za dwa 

ostatnie okresy 

rozliczeniowe (półroczne)- 

Pierwsze półroczne:  Drugie półroczne:  
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-ilo�� zu�ywanej energii 

elektrycznej wyra�ona w 

kWh  

…………………………. kWh ……………………… .kWh 

Oczekiwana moc 

zainstalowana (kW) 

2 kW          2,5 kW         3 kW          3,5 kW         4 kW         4,5 kW         5 kW  5 k   

 Czy w planowanym pod 

instalacj� budynku 

prowadzona jest 

działalno�� gospodarcza 

lub agroturystyka 

TAK/ NIE* 

Gdzie b�dzie montowana 

instalacja fotowoltaiczna 

Na budynku mieszkalnym (dach, elewacja)  - TAK/ NIE* 

Na gruncie – TAK/ NIE* 

Na budynku gospodarczym (oddzielny gara�, wiata, inne budynki) - TAK/ NIE* 

O�wiadczam, �e:

Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu zgodnie z 

ustaw� z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz Rozporz�dzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we 

(ogólne rozporz�dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

Powy�sza ankieta ma charakter wył�cznie sonda�owy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.

DEKLARACJA 

Ja, ni�ej podpisany/a deklaruj� ch�� uczestnictwa w projekcie dotycz�cym zakupu i monta�u instalacji 

fotowoltaicznych, w przypadku uzyskania dofinansowania ze �rodków zewn�trznych przez Gmin� Ku�nica. 

Jednocze�nie deklaruj� współfinansowanie monta�u instalacji fotowoltaicznej.  

�wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego, potwierdzam własnor�cznym podpisem prawdziwo�� danych, zamieszczonych powy�ej. 

  

        Ku�nica, dnia …..….........……. r.                 …..............……………………..…………………… 

                                                                                         (Data i czytelny podpis wła�ciciela/współwła�cicieli) 

   


