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ANKIETA SKŁADANA RAZEM Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Miejsce realizacji inwestycji 

Miejscowość: 
 
 
 
 Ulica i numer domu/ nr domu: 
 

Numer ewidencyjny działki: 
 

Rodzaj budynku objętego inwestycją: 
 Jednorodzinny   Bliźniak  Szeregowiec   

 Wielorodzinny 

Czy w obrębie nieruchomości (poza 
budynkiem mieszkalnym) prowadzona jest 
działalność gospodarcza, w tym 
agroturystyczna/rolnicza? 
Informacja: w budynku mieszkalnym 
niedopuszczalne jest prowadzenie 
działalności gospodarczej; program dopuszcza 
jedynie sytuację, kiedy w budynku 
mieszkalnym zarejestrowana jest działalność, 
jednak nie jest w nim faktycznie prowadzona 
(np. właściciel ma zarejestrowaną firmę 
budowlaną, a więc faktycznie działalność 
prowadzi poza domem) 

 TAK   NIE 

Czy w przypadku, gdy prowadzą Państwo 
działalność gospodarczą, w tym 
agroturystyczną/rolniczą w obrębie 
nieruchomości (poza budynkiem 
mieszkalnym) dysponują Państwo oddzielnym 
licznikiem energii elektrycznej dla tej 
działalności? 

 TAK   NIE 

Czy w przypadku, gdy dysponują Państwo 
jednym licznikiem energii elektrycznej, a 
jednocześnie prowadzona jest działalność 
gospodarcza/rolnicza, czy zainstalują Państwo 
podlicznik przeznaczony wyłącznie do 
pomiaru energii elektrycznej 
wykorzystywanej do działalności? Aby 
możliwe było uzyskanie grantu, instalacja 
takiego podlicznika jest konieczna. Podlicznik 
ma być zainstalowany we własnym zakresie – 
NIE chodzi tu jednak o dodatkowy licznik 
instalowany przez PGE, z czym wiązałyby się 
odrębne faktury za energię na działalność 
gospodarczą/rolniczą 

 TAK   NIE 
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2. Dane uczestnika projektu 

Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela 
budynku mieszkalnego: 

 
 

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż 
miejsce realizacji projektu: 

 

Ilość osób zameldowanych w budynku na 
dzień 31 grudnia 2019 r. 

……………….. 

Czy którakolwiek z osób zameldowanych 
posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  TAK   NIE 

Czy Państwa rodzina korzysta z pomocy 
społecznej?  

 TAK   NIE 

 

3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 

Zużycie energii elektrycznej za 2018 r. lub jeżeli dane 
są już dostępne za 2019 r. (na odpowiednich 
fakturach proszę odnaleźć informację dotyczącą 
zużytych kWh lub dokonać wyliczeń w oparciu o 
zamieszczone na fakturach odczyty licznika) 

……………………… kWh 

Czy energia z licznika dla budynku mieszkalnego 
zużywana jest także na potrzeby gospodarstwa 
rolnego/agroturystyki/działalności gospodarczej 
zlokalizowanej poza budynkiem mieszkalnym? 

 TAK   NIE 

W przypadku odpowiedzi „TAK” w poprzednim 
pytaniu, proszę określić jaki procent podanego wyżej 
zużycia za 2018 lub 2019 r. przypada na budynek 
mieszkalny  

 

………………………% 

Proszę podać moc instalacji fotowoltaicznej, którą 
jesteście Państwo zainteresowani 

 …………………. kWp 

Proponowane miejsce montażu  
 Istniejący budynek mieszkalny 

 Inny budynek istniejący. Jaki?  

…………………………………………………………………….. 

 Grunt  

Rodzaj dachu, na którym planowana jest montaż 
paneli PV – proszę pamiętać, iż miejsce montażu musi 
być wolne od obiektów i drzew rzucających cień na 
panele 

 Dwuspadowy 

 Kopertowy 

 Płaski 

 Wielospadowy 
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Kierunek ustawienie paneli  Południowy 

 Południowo-wschodni 

 Południowo-zachodni 

Wolna niezacieniona powierzchnia dachu pod montaż  

Proszę zauważyć, iż 1 panel o mocy 0,3 kWp zajmuje 
powierzchnię ok. 1,8 m2 

……………. m2 

Instalacja elektryczna w budynku 
 Jednofazowa   

 Trójfazowa  

Czy pokrycie dachu, na którym planują Państwo 
montaż instalacji PV nie zostało wykonane z płyt 
eternitowych lub innego materiału zawierającego 
azbest?  

 TAK   NIE 

Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczono opcję „TAK”, 
czy dojdzie do wymiany pokrycia dachu na 
niezawierające azbest przed przystąpieniem do 
montażu instalacji PV? 
Wymiana pokrycia zawierającego azbest (z własnych 
środków lub z innych programów) jest konieczne w 
celu uzyskania grantu. Grant nie obejmuje kosztów 
wymiany pokrycia w jakiejkolwiek części. 

 TAK   NIE 

 

4. Wkład własny 

Proszę wskazać przy jakim maksymalnym 
procentowym wkładzie własnym jesteście Państwo 
gotowi wziąć udział w projekcie?  

 

……………. % 

 
 

 

DEKLARACJA WOLI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Niniejszym deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w budynku mieszkalnym, do którego posiadam tytuł prawny, tj. prawo własności, prawo 
użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem*, zgodnie z danymi podanymi w przedmiotowej 
ankiecie.  
Projekt będzie realizowany przez  Gminę Klukowo (ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w 
ramach Działania 8.6. tylko w przypadku podpisania przez Gminę Klukowo umowy o dofinansowanie na jego 
realizację z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 
 
 
 

…………………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 

Data i czytelny podpis właściciela oraz 

wszystkich współwłaścicieli  
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ZGODA GRANTOBIORCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie 
w celu przygotowania przez Gminę Klukowo wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6.  
 

…………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PRZYGOTOWANIA 
DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ  I PODPISANIA WNIOSKU O DOFINASNOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 
 
1. administratorem danych osobowych jest:  

 
Gmina Klukowo 
ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo 
Tel. 86 277 45 43, e-mail: ug@klukowo.pl  

   
2. dane osobowe  zawarte w niniejszej ankiecie  będą przetwarzane  na podstawie wyrażonej zgody  (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO) a jeśli w dokumentach zawarte są dane dotyczące danych wrażliwych (art. 9 ust.1)  zgody o 
której mowa w art. 9 ust 2 lit a. w celu sporządzenia wniosku wraz z załącznikami w sprawie  dofinansowania 
z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 8.6. „Inwestycje na rzecz 
rozwoju lokalnego”); 

3. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 8.6.; niepodanie danych uniemożliwi sporządzenia wniosku;  

5. odbiorcą moich danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot 
świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii; podmioty przetwarzające; świadczące usługi 
doradcze; 

6. dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lecz nie dłużej niż 24 miesiące od ich złożenia; 
7. przysługuje mi prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do usunięcia danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.   Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa) 

8.  W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w 
tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

………………………………………………… 

 

 

Data i czytelny podpis właściciela 

oraz wszystkich współwłaścicieli  

 

Data i czytelny podpis właściciela 

oraz wszystkich współwłaścicieli  

 

mailto:ug@klukowo.pl
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INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW 

 

Projekt będzie realizowany przez  Gminę Klukowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w 
ramach Działania 8.6. tylko w przypadku podpisania przez Gminę Klukowo umowy o dofinansowanie na jego 
realizację z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 
 


