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Ankieta – ogniwa fotowoltaiczna 

Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru 
ankiet dostępnym na stronie internetowej Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu 

hiperłącze.oraz w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Biszcza, gablotach informacyjnych oraz u 

sołtysów. 

 

I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 

Adres zamieszkania: 

Imię:    

Nazwisko: 

  

 

Miejscowość, kod pocztowy:   

Ulica, nr domu:  

Tel.:  

Adres e-mail:   

Lokalizacja inwestycji: 

Imię:    

Nazwisko: 

  

 

Miejscowość, kod pocztowy:   

Ulica, nr domu:  

Nr działki: 
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II. DANE INSTALACJI: 

 

Liczba osób zamieszkujących w budynku: 

(liczba osób zamieszkujących w budynku będzie 

weryfikowana z deklaracją tzw. „śmieciową) 

   

Posiadany tytuł prawny do budynku: (własność, 

współwłasność, inne) 

  

Tytuł prawny do nieruchomości: 

(numer księgi wieczystej, nr aktu notarialnego, 

inne) 

 

  

 

Rok budowy budynku mieszkalnego: 

   

Rodzaj budynku mieszkalnego: (wolnostojący, 

bliźniak, wielorodzinny) 

  

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 

  

Napięcie w budynku mieszkalnym: (230V 

jednofazowe, 400V trójfazowe) 

  

Preferowana moc instalacji: (2kW- pow. 14m2, 

3kW – pow. 19m2) 

  

Roczne zużycie energii elektrycznej: [KWH] 

  

Moc zgodna z umową podpisaną  Rejonem 

Energetycznym.   

Preferowana lokalizacja ogniw fotowoltaicznych: 

(na dachu–dom, na dachu–bud. gosp. ,na gruncie)  

Rodzaj dachu: (jednospadowy, dwuspadowy, 

kopertowy, inne)  

Rodzaj pokrycia dachu: (gont, papa, blacha, 

dachówka, inne) 

  

  

Istniejąca instalacja odgromowa:  

    Tak                                      Nie 

 

 

 

Elektronicznego biura obsługi klienta zakładu energetycznego 

 
www.ebok.gkpge.pl 
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Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani działalność 
rolnicza oraz że instalacja ogniw fotowoltaicznych będzie wykorzystywana tylko i 
wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

 

…………………………………………… 

(podpis właściciela) 

 

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym 
opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (dane będą weryfikowane na dzień 
złożenia ankiety oraz na dzień podpisania umowy) 

…………………………………………… 

(podpis właściciela) 

 
 
 
Zobowiązuję się do współfinansowania instalacji ogniw fotowoltaicznych poprzez 
dokonanie wpłaty wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 4 000 zł brutto (słownie: 
cztery tysiące złotych), na wskazane przez Gminę wyodrębnione konto bankowe 
(warunki płatności uszczegółowiane zostaną w umowie) 

 

…………………………………………… 

(podpis właściciela) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuje jego warunki. 

…………………………………………… 

(podpis właściciela) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 z póź. zm.) Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych 

jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 

 

 

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

       Miejscowość, data          Czytelny podpis 

 

 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Inwestycja zostanie zrealizowana 

wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. 


