
 
 

1 z 4 
 

 

D E K L A R A C J A 
przystąpienia do programu grantowego dotyczącego refundacji (65%-85%) poniesionych 

kosztów zakupu instalacji OZE przez mieszkańców gminy Nurzec-Stacja  

w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: 
 

……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli 

 

…………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji 

 

……………………………………………………………………………. 

Nr telefonu 

 

…………………………………………………………………………… 

e-mail  

 
 

Wypełnione i podpisane ankiety w wersji papierowej należy dostarczyć do Urzędu Gminy 

Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, pok. nr 5 w terminie do 16.12.2019 r. 

 

ANKIETA INFORMACYJNA 
 instalacja fotowoltaiczna /  kolektory słoneczne  

właściwe zaznaczyć 

I. DANE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

Imię  

Nazwisko  

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Nr działki  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

II. LOKALIZACJA INSTALACJI 

Miejscowość, kod pocztowy  

Nr domu  

Numer działki  

Tytuł prawny władania nieruchomością   

Liczba osób w budynku  

Zamieszkałych …………………………. 

Zameldowanych ………………………. 
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III. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Okres eksploatacji obiektu  

właściwe zaznaczyć (podkreślić) 

przez cały rok 

sezonowo 

od ……………….. do ……………….. 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest 

prowadzona lub zarejestrowana działalność 

gospodarcza (w tym rolnicza)? * 

właściwe zaznaczyć (podkreślić) 

* energia wytworzona w instalacjach fotowoltaicznych lub 
kolektorach słonecznych dofinansowanych w ramach projektu 
powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby 
mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na 
potrzeby prowadzonej działalności.  

 

TAK                   NIE 

Powierzchnia użytkowa budynku   

_____________ m2 

Rodzaj dachu        

niewłaściwe skreślić 

jednospadowy / dwuspadowy / wielospadowy 

kopertowy / płaski  

Rodzaj pokrycia dachu  

właściwe zaznaczyć (podkreślić) 

blacha / blachodachówka / gont / azbest* 

* właściciel budynku, którego dach pokryty jest 

materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest może 

wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia 

oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji 

fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, 

na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, wymieni pokrycie dachowe na nowe.  

Powierzchnia południowej ekspozycji dachu do 

montażu instalacji OZE 

 

……………………m2 

Rodzaj instalacji w budynku  Jednofazowa     /     trójfazowa - siła 

Instalacja odgromowa  

właściwe zaznaczyć (podkreślić) 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY (wyłącznie 

w przypadku montażu na konstrukcji 

fundamentowej na gruncie) 

V. DANE DOTYCZĄCE MONTAŻU INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNEJ 

Roczne zużycie energii elektrycznej w 2019 roku  

______________ kWh rok 

Proponowana moc [kW] paneli fotowoltaicznych 

do montażu 

właściwe zaznaczyć 

2,5 kW   3 kW   3,5 kW    

4 kW               ……………kW (wpisać moc) 

Deklarowana ilość zużywanej energii 

elektrycznej w ciągu roku wyrażona w kWh po 

zamontowaniu instalacji 

 

__________________kWh 

Miejsce montażu instalacji (dach, grunt, 

elewacja) 
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Obiekty zacieniające  

właściwe zaznaczyć (podkreślić) 
BRAK     Drzewa / inny budynek 

Moc umowna (przyłączeniowa) 

*Moc umowna (przyłączeniowa) wynika z podpisanej umowy z 

operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażona w „kW”. 

Występuje na fakturach za energię pod pozycją „moc umowna” lub w 

pozycji „ilość” przy opłacie sieciowej stałej lub opłacie przejściowej. 

………………. kW 

VI. DANE DOTYCZĄCE MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

Miejsce montażu instalacji 

/właściwe zaznaczyć/ 

 

dach                         grunt                    elewacja 

 

W jaki sposób podgrzewana jest woda w 

budynku? 

       kocioł węglowy/na drewno  

       kocioł olejowy / terma olejowa 

       kocioł gazowy / terma gazowa 

      przepływowy ogrzewacz wody 

      kocioł na biomasę/pellet 

      przepływowy ogrzewacz gazowy 

      przepływowy ogrzewacz elektryczny 

      piec elektryczny/terma elektryczna 

      inne - jakie …………………… 

Jakie systemy grzewcze są obecnie 

zainstalowane w budynku? 

      kotłownia węglowa/na drewno  

      kocioł olejowy 

      energia elektryczna 

      kocioł gazowy 

      kocioł na pellet  

      inne – jakie ………………………………….. 

 

Pojemność obecnego boilera 

   

……….…. L 

Czy w budynku mieszkalnym jest miejsce na 

dodatkowy zbiornik c.w.u. (ciepła woda 

użytkowa) wysokość ok. 1,5 – 2 m 
TAK                   NIE 

Obiekty zacieniające  

właściwe zaznaczyć (podkreślić) 

BRAK Drzewa / inny budynek 

Ilość zużywanego opału rocznie (proszę podać w 

tonach lub m3) 

_________m3 lub t  

(drewno, węgiel,  gaz, olej opałowy) 

_________GJ (energia cieplna) 
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Określ zużycie wody w budynku w okresie 1 

miesiąca - średnie 

 

_____litrów /m-c 

 
Deklaruję udział w projekcie i zamiar skorzystania z refundacji kosztów instalacji 

OZE w ramach działania 5.1 RPO WP i jednocześnie zobowiązuję się do zakupu, montażu 
oraz uruchomienia instalacji OZE celem uzyskania refundacji poniesionych kosztów w 
przedziale 65%-85%.  

 
Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania grantu. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
dotycząca uczestnictwa w ankiecie  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 (zwanego dalej RODO) informujemy że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33 17-330 Nurzec-Stacja.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 

danych tj. Pana/Pani zgody w celu realizacji przedsięwzięcia  w ramach Działania 5.1 „Energetyka oparta na 
odnawialnych źródłach energii” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do 
treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania, lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 
RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem koniecznym by móc uczestniczyć 

w ankiecie. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w przedmiotowej ankiecie oraz oświadczam, 

że zapoznałem/ am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i znane mi są przysługujące prawa przy przetwarzaniu 
podanych danych osobowych. 

 
 
 
 
 

……………………………….……………………………………….. 
(data i czytelny podpis  właściciela/współwłaściciela) 

 


