ANKIETA Nr…………..
dla potrzeb realizacji projektu: „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów”
Uprzejmie informujemy, że gmina Trzebieszów zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na
realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia
poniższej ankiety.
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w
przypadku uzyskania środków unijnych.
Czy w przypadku przystąpienia gminy Trzebieszów do realizacji projektu dotyczącego OZE (OZEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII) jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu
dotyczącym instalacji (UWAGA NALEŻY ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE RODZAJE INSTALACJI JAKIMI
JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI):
a) Kolektory słoneczne.
b) Panele fotowoltaiczne.
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 DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Czy w budynku występują instalacje OZE? Jeżeli tak prosimy podać zainstalowaną moc i roczną
produkcję.
a) Kolektory słoneczne.
b) Panele fotowoltaiczne.
c) Pompa ciepła.
d) Nie występują.
e) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
Moc instalacji [kW]: ……………..
2. Tytuł prawny do nieruchomości:
a) Prawo własności
b) Prawo użytkowania wieczystego.
c) Użytkowanie.
d) Dzierżawa.
e) Najem.
f) Samoistne posiadanie.
g) Inne formy prawne/ jakie?:…………………………………………………………
3. Rodzaj budynku:
a) Wolnostojący
b) Bliźniak.
c) Szeregowiec, wielorodzinny.
4. Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnią
lokalu):
a) …………… m2
5. Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać
powierzchnią lokalu):
a) …………… m2
6. Liczba kondygnacji nadziemnych:
a) ……………
7. Zacienienie dachu budynku:
a) Występuje (wysokie zadrzewienie, przesłonięcie innym budynkiem, itp.).
b) Nie występuje.
8. Zacienienie budynku:
a) Całkowite zacienienie od strony południowej.
b) Nie występuje.
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9. Stopień skomplikowania więźby dachowej:
a) Płaski.
b) Nachylenie do 10 %.
c) Jednospadowy lub dwuspadowy do 45%.
d) Stromy dwuspadowy więcej niż 30%.
e) Stromy kopertowy do 30% (złożony).
f) Podać orientacyjnie kąt nachylenia dachu:…………%….
10. Pokrycie dachu:
a) Blacha (blachodachówka).
b) Dachówka ceramiczna.
c) Dachówka betonowa.
d) Papa.
e) Gont bitumiczny.
f) Eternit.
g) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
11. Kierunki, w które zwrócone są połacie dachu:
a) Południowy.
b) Północny.
c) Wschodni.
d) Zachodni.
e) Południowo-wschodni.
f) Południowo-zachodni.
g) Północno-wschodni.
h) Północno-zachodni.
12. Powierzchnia południowej ekspozycji dachu dla instalacji wykorzystującej energię słoneczną:
………………………….. m2
13. Czy posiadacie Państwo instalację c.w.u.?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.

14. Typ instalacji grzewczej:
a) Gazowa.
b) Elektryczna.
c) Węglowa.
d) Inne/ jaki?:…………………………………………………………
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15. Czy na instalacji wodnej w Państwa budynku zainstalowany jest reduktor ciśnienia?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.
16. Czy w instalacji centralnego ogrzewania w Państwa budynku są zainstalowane pompy
obiegowe?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.
17. Planowane miejsce montażu zbiornika c.w.u.:
a) Kotłownia.
b) Piwnica.
c) Poddasze.
d) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
18. Orientacyjna odległość pomiędzy podłogą kotłowni/piwnicy a najwyższym punktem dachu:
a) …………………. m
19. Czy w lokalu podłączony jest internet? Jeśli tak to jakiego rodzaju:
a) Nie jest podłączony.
b) Stałe łącze.
c) Internet radiowy.
d) Internet gsm (router).
e) Internet gsm (modem podłączany do komputera)
III. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY
20. Liczba osób zamieszkujących budynek:
a) Ilość osób: …………………...
21. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u):
a) Kotłownia gazowa.
b) Kotłownia olejowa.
c) Kotłownia węglowa
d) Kotłownia na drewno.
e) Boiler.
f) Ogrzewacz przepływowy.
g) Instalacja solarna.
h) Inne/ jaki?:…………………………………………………………
22. Lokalizacja zbiornika c.w.u. (o ile w budynku taki się znajduje):
a) Łazienka.
b) Kotłownia.
c) Brak zbiornika.
d) Inne/ jaka?:…………………………………………………………
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IV. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – WYPEŁNIĆ TYLKO
W PRZYPADKU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
23. Instalacja w budynku jest:
a) Jednofazowa.
b) Trzyfazowa.
24. W budynku mieszkalnym istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana w systemie:
a) System dwużyłowy: L, N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest jednocześnie uziemieniem).
b) System trzyżyłowy: L, N, PE (przewód uziemiający jest jednocześnie oddzielnym przewodem).
25. Czy instalacja elektryczna posiada zabezpieczenia przeciwporażeniowe:
a) Tak.
b) Nie.
26. Zużycie energii elektrycznej – dane z rachunku za energię elektryczną (wypełniać tylko w
przypadku zainteresowania instalacją fotowoltaiczną):
Budynek mieszkalny
Dane z faktury za energię elektryczną za okres:

2018 r.

Moc umowna [kW]
Cena netto energii dzienna/dobowa
[zł/kWh]

nocna

Sprzedaż energii netto [zł]
Dystrybucja energii netto [zł]
Sprzedaż i dystrybucja energii razem netto [zł]
Zużycie rzeczywiste I [kWh]
Zużycie szacowanie S [kWh]

Data:

Podpis:
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Oświadczenie Uczestnika projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu „Energia ze
słońca w Gminie Trzebieszów” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014-2020

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w poniższym
zakresie:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres instalacji, adres do korespondencji(jeśli jest inny niż
zamieszkania),numer Pesel oraz numer dowodu osobistego lub paszportu, numer tel., adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Będziemy przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu zawarcia umowy, wypełniania jej warunków
oraz w celu dokonania rozliczeń finansowych ww. projektu.











Administratorem Pani/a Danych Osobowych jest Wójt Gminy Trzebieszów, Trzebieszów
Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Panu kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@trzebieszow.gmina.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych,
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z powyższego zakresu jest
dobrowolne i opiera się o wyrażoną zgodę. Nie podanie ww. danych spowoduje wykluczenie
z projektu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji, rozliczenia i trwałości projektu
oraz do całkowitego rozliczenia RPO WL przez Komisję Europejską tj. do końca 2026 roku, po
którym nastąpi ich usunięcie.
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Odbiorcami Pana/i danych będą osoby upoważnione przez Gminę Trzebieszów do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz
wybranej firmie tylko w zakresie zleconych czynności, na podstawie oddzielnej umowy
powierzenia danych uczestników Projektu, ewentualnie podmiotom którym ww. firma zleci
wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. Odbiorcą Pana/i
danych osobowych może być również Lubelski Urząd Marszałkowski oraz organy władzy
publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.



Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.



…………………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………..
Podpis uczestnika projektu
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