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/Data wpływu oraz pieczęć UG Rozprza/ 

 
 

ANKIETA  
określająca zapotrzebowanie na instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 

 
UWAGA. Użyty w ankiecie skrót OZE – oznacza odnawialne źródła energii 
 

Jestem zainteresowany/na 
montażem instalacji (zaznaczyć 

właściwe):  
 

 
fotowoltaicznej  /  solarnej 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu, e-mail  

 Rodzaj   budynku dom mieszkalny / budynek gospodarczy 

Rok budowy  

Liczba osób zamieszkujących  

Tytuł prawny do nieruchomości 
(proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź): 

 

prawo własności / prawo użytkowania wieczystego / 
użytkowanie / dzierżawa / najem / samoistne posiadanie / inne 
formy prawne - wpisać jakie? ……………………………… 
…………………………………………………… 

Ogrzewanie budynku (zaznaczyć 
właściwe):  
 

Wykorzystanie gazu z butli /  Piec na drewno  / Piec na węgiel,     
Kocioł węglowy  / Kocioł gazowy /  Kocioł olejowy  /   Kocioł na 
pelet  /  Instalacja solarna c.w.u. 

Rodzaj budynku (proszę zaznaczyć 
właściwą odpowiedź): 

 

wolnostojący / bliźniak  / szeregowiec  /  wielorodzinny 

Miejsce na instalację fotowoltaiczną  Południowa połać dachowa / wschód – zachód / grunt 

Orientacyjna wolna powierzchnia tej części połaci dachowej: ………………. m²; 
 
Kąt nachylenia dachu: ……………..˚ 

Gdzie oprócz dachu można zamontować instalacje fotowoltaiczną, kolektory słoneczne (np. na gruncie 
wolnostojąca konstrukcja, elewacja budynku, barierka balkonowa)?................................................... 
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Czy w gospodarstwie domowym/dom mieszkalny prowadzona jest działalność gospodarcza? 
a) tak              b) nie 
 A jeśli jest prowadzona to czy jest zainstalowany oddzielny licznik energii elektrycznej do części           
w której prowadzona jest działalność? 
a) tak              b) nie 

Zużycie energii elektrycznej – dane z rachunku za energię elektryczną 

Dane z faktury za energię 
elektryczną za okres: 

Rocznie / miesięcznie 

Moc umowna [kW] 
 

 
Cena brutto 

energii [zł/kWh] 

dzienna/ 
/dobowa 

 

nocna 
 

Zużycie rzeczywiste I [kWh] 
 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w celu uzyskania dofinasowania 
na montaż instalacji OZE. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Rozprza w imieniu której działa Wójt Gminy. 

2. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  uzyskania  dofinasowania  na  montaż  instalacji 
OZE. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinasowania na montaż 
instalacji OZE. 

 
 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie w celu kontaktowym w przypadku możliwości 
uzyskania dofinansowania na inne projekty mające za cel podniesienie jakości życia mieszkańców w Gminie Rozprza, 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182 ze zm.). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania 
Państwa danych osobowych w tym celu. 
 

 
………………….………………………… ……………………………………………… 
           (miejscowość, dnia) (czytelny podpis) 

 
W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie montażu ogniw 

fotowoltaicznych proszę o uzupełnienie ankiety odnawialne źródła energii podpisanie i dostarczenie jej do Urzędu 
Gminy do dnia 25 sierpnia 2017r.. Ilość gospodarstw mogących otrzymać dofinansowanie jest ograniczona, dlatego 
liczy się data wpływu do Urzędu Gminy. W razie wątpliwości, informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy. 

 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 


