
 

 

 

ANKIETA INFORMACYJNA 

 

 

Imię i nazwisko  

(wszyscy współwłaściciele) 

 

Adres zamieszkania 

 

Nr ewidencyjny działki/-ek 
 

Numer telefonu, e-mail 
 

Tytuł prawny do nieruchomości (np. 

własność, wieczyste użytkowanie, wynajem) 

 

 

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

deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania urządzeń OZE planowanym do realizacji przez Gminę 

Jędrzejów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020. 

 Urządzenie OZE,  które wybieram do zainstalowania (zaznaczyć x). 

 

□ – instalacja solarna do podgrzewania wody 

użytkowej 

Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja: 

□ – 2-3 osoby                   □ – 6 i więcej (ilu ….. ) 

□ – 4-5 osób 

 

□ – instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej 

 

□ – pompa ciepła 

Preferowany typ: 

□– gruntowa ( CO i CWU) 

□ – powietrzna (CO i CWU) 

□ – powietrzna (CWU) 

                                                                                                                            CO – centralne ogrzewanie, CWU – ciepła woda użytkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

 

Rodzaj dachu: □ Jednospadowy 

□ Dwuspadowy 

□ Płaski 

□ Wielospadowy 

□ Inny ……………… 

Powierzchnia dachu dla instalacji 

wykorzystującej energię słoneczną: [m2] 
Południowa ……… 

Wschodnia ……… 

Zachodnia ……….. 

Południowo-wschodnia 

……………………… 

Południowo-zachodnia 

……………………… 

Poszycie dachu: □ Papa 

□ Dachówka 

□ Blachodachówka 

□ Blacha trapezowa 

□ Inny(jaki?) 

…............................ 

Powierzchnia użytkowa budynku: 
 

……………………………… m2 
Używany obecnie przez Państwo rodzaj opału: □ Drewno 

□ Węgiel 

□ Pellet 

□ Inne ………………. 

Jaki rodzaj grzejników Państwo posiadają: □ Żeliwne 

□ Aluminiowe 

□ Panelowe 

□ Stalowe 

□ Inne ……………. 

Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w ciągu 

1 miesiąca: …………………………….. m3 

Sposób przygotowania cieplej wody użytkowej: □ To samo źródło co do ogrzewania 

□ Piecyk gazowy 

□ Energia elektryczna 

□ Inne, jakie? ……………………………………… 

 

Roczne zużycie energii elektrycznej na 

podstawie rachunków za 2016 r.: 

 

 

Moc umowna1) (przyłączeniowa): 

 

 

Zużycie: …………………………kWh, średni 

miesięczny rachunek: ……………………….zł 

 

 

………………………….kW 

 
1)moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażana w [kW]. Na fakturach za 

energię występuje pod pozycją „moc umowna” lub „ilość”. 

 

Ponadto: 

 

1. Oświadczam że energia elektryczna wyprodukowana przez instalację zdefiniowaną w niniejszej 

deklaracji będzie wykorzystywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego (potrzeby socjalno-

bytowe nie związane z działalnością gospodarczą i/lub rolniczą). 

2. Wyrażam zgodę utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat po 

zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia (ologowania) 

lub tablicy informacyjnej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020. 



 

 

3. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty 

niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej 

instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących 

instalacji), które w całości poniosę. 

4. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Jędrzejów oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

5. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Jędrzejów, niezwłocznie 

podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy: 

a)  konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości 

uniemożliwi instalację urządzenia, 

b)  kryteria formalne określone przez Instytucję organizującą konkurs (Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego) wyłączą moją nieruchomość/osobę z możliwości 

dofinansowania, nie będę mógł wziąć udziału w programie. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania  

     dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich.  

 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od 

uzyskania środków UE. 
 

 

 

 …..........………………………………… 

    

 …..........………………………………… 

    

 …..........………………………………… 

 

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

         (miejscowość, data)              (czytelny podpis/podpisy  wszystkich                

                                                              współwłaścicieli nieruchomości na których 

                                                                                                   będą montowane urządzenia OZE) 
 

 

 

 

 

 

 


