
 
 

Załącznik nr 2 do regulaminu – Ankieta uczestnika projektu 
 

 
ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

„Ekoenergia - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie 
Kroczyce” 

Imię i nazwisko  

Dane nieruchomości, na 
której montowana będzie 

instalacja 

Miejscowość …………………………………....................................... 

Ulica ………………………………………….……………………. ……. 
Numer …………………………………………………………………… 
Nr działki ewidencyjnej………………………………………………… 
Zużycie energii elektrycznej wynosi ……........……kWh/rok
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Numer telefonu do kontaktu  

 

 
Adres e-mail do kontaktu 

 

Rodzaj dachu 
 (zaznaczyć właściwe) 

 
□ płaski (nachylenie do 10⁰)          □ jednospadowy 
□ dwuspadowy                              □  wielospadowy 
□ kopertowy / złożony       

 

Rodzaj pokrycia dachowego 
(zaznaczyć właściwe) 

 
□ blacha płaska   □ blacho-dachówka  □ dachówka 
□ papa                 □ gont bitumiczny     □ gont drewniany 
□ inny (jaki?)………………………………………. 
 

Wolna powierzchnia dachu 
lub elewacji budynku dla 

instalacji wynosi 
………………… m²               

i jest wyeksponowana na: 
(zaznaczyć właściwe)  

□ południe        
□ południowy-zachód  
□ południowy-wschód          

Czy w przypadku braku 
możliwości montażu instalacji 
na dachu lub ścianie budynku 
istnieje możliwość lokalizacji 
na niezacienionym gruncie? 

(zaznaczyć właściwe) 

□ tak - dostępna powierzchnia gruntu pod instalację 
…………… m

2
 

□ nie  

Rodzaj prawa własności 
nieruchomości 

(zaznaczyć właściwe) 

 
□ Własność 
□ Współwłasność 
□ Inny tytuł własności:.......................
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Ankieta oraz deklaracja 
składana jest przez: 
(zaznaczyć właściwe) 

 
□  Właściciel/ Współwłaściciel   
□  Pełnomocnik
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1
 Przed podpisaniem umowy grantowej Grantobiorca zobowiązany jest przedstawić do wglądu faktury za energię 

elektryczną lub zaświadczenie od dostawcy energii elektrycznej potwierdzające zużycie energii 
2
 Zgodnie z regulaminem prawo własności na cele realizacji Projektu musi wynikać z tytułu własności lub 

współwłasności. Inne tytuły uniemożliwiają skorzystanie z grantu. 
3
 Składając ankietę za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć jednocześnie stosowne pełnomocnictwo 



 

Działalność gospodarcza
4
  

Czy na terenie nieruchomości, na której planowana jest instalacja 
fotowoltaiczna, zarejestrowana jest działalność gospodarcza? 
(zaznaczyć właściwe) 

□  tak  
□  nie 

Czy na terenie nieruchomości, na której planowana jest instalacja 
fotowoltaiczna, prowadzona jest działalność gospodarcza?  
(zaznaczyć właściwe) 

□  tak  
□  nie 

Jeśli zadeklarowano powyżej prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie nieruchomości, na której planowana jest 
instalacja fotowoltaiczna, czy wydzielona pod działalność 
gospodarczą powierzchnia nieruchomości posiada odrębne 
przyłącze (licznik)?  
(zaznaczyć właściwe) 

□ tak  
□ nie 
□ nie dotyczy 

Działalność agroturystyczna 

Czy na terenie nieruchomości, na której planowana jest instalacja 
fotowoltaiczna, prowadzona jest działalność agroturystyczna?  
(zaznaczyć właściwe) 

□ tak  
□ nie 

Jeśli zadeklarowano powyżej prowadzenie działalności 
agroturystycznej na terenie nieruchomości, na której planowana 
jest instalacja fotowoltaiczna, czy wydzielona pod działalność 
agroturystyczną powierzchnia nieruchomości posiada odrębne 
przyłącze (licznik)?  
(zaznaczyć właściwe) 

□ tak  
□ nie 
□ nie dotyczy 

Działalność rolnicza 

Czy na terenie nieruchomości, na której planowana jest instalacja 
fotowoltaiczna, prowadzona jest działalność rolnicza na 
powierzchni powyżej 1 ha?  
(zaznaczyć właściwe) 

□ tak  
□ nie 

Jeśli zadeklarowano powyżej prowadzenie działalności rolniczej, 
czy instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywana na cele 
prowadzonej działalności rolniczej? 
(zaznaczyć właściwe) 

□ tak  
□ nie, ponieważ: 

□ wydzielona pod działalność rolniczą powierzchnia 
nieruchomości posiada odrębne przyłącze (licznik), 

□ działalność rolnicza prowadzona jest jedynie na 
potrzeby własne (socjalno – bytowe), 

□ nie dotyczy 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
 
 
 
          ......……………………………..…                              ………………………......... 

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

                                                           
4
 W przypadku wskazania, że na terenie nieruchomości jest zarejestrowana lub prowadzona działalność 

gospodarcza należy dołączyć pisemne uzasadnienie opisujące charakter działalności, potwierdzające, że 

mieszkaniec nie będzie wykorzystywał instalacji objętej grantem na działalność gospodarczą z uwagi na 
specyfikę tej działalności.  


