
 

ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU  

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych  
na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce” 

Imię i nazwisko 
 

Adres położenia nieruchomości Miejscowość …………………………………........................................................... 

Ulica i numer ………………………………………….…………………….  

Telefon …………………………………… 

 

□ Taki jak powyżej 

□ Inny: Miejscowość:…………………………………………………………………… 

Ulica:…………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny 

 

Dane o nieruchomości 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: ………………. m² 

Liczba osób stale zamieszkujących gospodarstwo domowe :…………………… 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w budynku w roku 2018 wyniesie ok. 
……........……… kWh/rok 

Moc przyłączeniowa wynosi ……..kW, numer klienta  Tauron ……….. 

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: 

□ południe              
□ południowy-zachód   
□ południowy-wschód           
□ nie dotyczy         

Czy w  przypadku braku możliwości 
montażu instalacji na dachu lub 

ścianie budynku istnieje możliwość 
lokalizacji na niezacienionym gruncie? 

□ tak - dostępna powierzchnia gruntu pod instalację  …………… m
2
 

□ nie  

Czy energia elektryczna 
wyprodukowana z instalacji 

fotowoltaicznej powstałej w ramach 
projektu będzie wykorzystywana na 
potrzeby prowadzonej działalności o 

charakterze gospodarczym np. 
gospodarczej/ 

agroturystycznej/rolniczej 

□  tak   
□  nie 

 

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

 

Data ………………………………………………….        Podpis …………………………………………………………… 
 (data, miejscowość)      (czytelny podpis) 



 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych  
na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce” 

 

Ja, niżej podpisany/a …………..………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

 

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

(PESEL) 

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

(nr dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty) 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu 
 
własności / współwłasności*  

 

zlokalizowanej na: nr działki …………...………….obręb………………………………….……… w …………………….…………………….., 

na podstawie księgi wieczystej / aktu notarialnego / postanowienia sądowego* 
 

 

nr ……………………………………………… …………………………………………………………………,  

deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji fotowoltaicznej na 

potrzeby mojego gospodarstwa domowego. Projekt będzie realizowany przez Gminę Kroczyce w przypadku 

otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 

Odnawialne źródła energii.  

 Oświadczam, że zobowiązuję się do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie dotyczącym budowy 

instalacji fotowoltaicznej oraz do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę konto bankowe, 

w celu realizacji Projektu.  

Niniejszym zobowiązuję się do poniesienia kosztów budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej na 

potrzeby mojego gospodarstwa domowego w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków 

własnych przy realizacji Projektu. 

 

 Oświadczam, że właściwym dla składania zeznań podatkowych jest dla mnie Urząd Skarbowy w 

Zawierciu / w ……………………….* a moje miejsce zamieszkania znajduje się / nie znajduje się* na terenie Gminy 

Kroczyce. 

  Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych 

dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) posiadam kompleksową umowę na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej lub będę posiadać 
kompleksową umowę na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej do dnia podpisania umowy 
uczestnictwa w projekcie,  

2) stan prawny nieruchomości jest uregulowany, 
3) będę wykorzystywać instalacje fotowoltaiczną powstałą w ramach projektu na potrzeby socjalno-

bytowe domowników, 
4) w budynku nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna, 
5) budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnej (jeśli istnieje) lub jest obsługiwany przez przydomową 

oczyszczalnię ścieków, 



 

6) nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego lub Gminnej Ewidencji 
Zabytków, 

7) budynek na którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna nie jest/ nie będzie* pokryty 

wyrobami zawierającymi azbest ani słomą do dnia podpisania umowy uczestnictwa w projekcie, 
8) złożona przeze mnie deklaracja na wywóz odpadów odzwierciedla stan rzeczywisty, 
9) budynek jest stale zamieszkały, 
10) nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy, 
11) zapoznałem się z treścią regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie  

 
 

* w razie potrzeby wypełnić lub skreślić 

 

Powyższa deklaracja nie stanowi gwarancji realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce” 
 
 

 
 
  

…………………………………………………………………………………………………… 

(data, miejscowość)      (czytelny podpis) 

 


