
ANKIETA 

UDZIAŁU W PROJEKCIE „NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA” 

Kolektory słoneczne 

Imię i Nazwisko 
 
 

Adres zamieszkania 
 
 

Adres montażu kolektorów 

słonecznych(jeżeli inny niż wyżej) 
 

Nr ewidencyjny działki, na której będzie 

wykony montaż kolektorów słonecznych 

- nr działki …………….      

- obręb ………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości  
- własność/użytkowanie/ dzierżawa* inne: ………… 

- nr Księgi Wieczystej ………….. 

Numer telefonu do kontaktu,  

adres e-mail 

 
 

Liczba osób zamieszkujących  

w budynku 

 
 

 

 

DANE TECHNICZNE NIERUCHOMOŚCI (BUDYNKU), W MIEJSCU WYKONANIA 

INSTALACJI 

Budynek 
- istniejący*/ w budowie* 

- planowane oddanie do użytkowania:…........... rok 

Rodzaj budynku 
Budynek mieszkalny objęty jest stawką VAT 8% 

Budynek gospodarczy objęty jest stawką VAT 23% 
mieszkalny*/gospodarczy* 

Powierzchnia użytkowa budynku 

mieszkalnego [m
2
] 

- .................. m
2
 

Rodzaj konstrukcji dachu 
- jednospadowy*/dwuspadowy*/kopertowy*/płaski* 

- inny* (napisać jaki): ............................................... 

Rodzaj pokrycia dachu 

- dachówka: ceramiczna/cementowa* 

- blacha: trapezowa/płaska/profilowana/ blachodachówka* 

- gont/papa/ondulina* 

- eternit (konieczna wymiana przed instalacją)* 

- inny* (napisać jaki): ....................................... 

Powierzchnia połaci dachu od strony 

południowej 
- .................. m

2
 

Powierzchnia połaci dachu od strony: 

- wschodniej* 

- zachodniej* 
Montaż od strony wschodniej lub 

zachodniej (ze skierowaniem modułów PV 

do południa) jest możliwy tylko  

w przypadku braku możliwości montażu 

od strony południowej. 

 

- .................. m
2
 

- .................. m
2
 

Lokalizacja zbiornika na c.w.u. - piwnica/parter٭ 

Kotłownia  
- powierzchnia: …………. m² 

- wysokość: ……………... m 

Sposób przygotowywania ciepłej 

wody  
- bojler elektryczny٭, bojler gazowy٭, wężownica*  



Moc energii elektrycznej dostępna  

w kotłowni (czy można podłączyć 

urządzenie o mocy 40W) 

- dostępna moc: ………… kW 

- TAK* /NIE* 

Lokalizacja istniejącego zbiornika 

c.u.w 
- miejsce zamontowania bojlera: …………….. 

Najmniejszy wymiar na drodze 

w celu niesienia zasobnika  
- ……………… cm. 

Dostęp do internetu 
- łącza: bezprzewodowe*/przewodowe* 

- prędkość …………………… Mb/s 

 

* właściwe podkreślić 

 

 

Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji 

otrzymania dofinansowania. 

 

DEKLARACJA 

Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie dotyczącym montażu 

instalacji solarnej, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 

2014-2020 przez Miasto Kraśnik. Jednocześnie deklaruję współfinansowanie montażu 

instalacji solarnej w wysokości do 20% kosztów kwalifikowalnych i podatek VAT 

. 

 

 

Kraśnik, dnia …………..2019 r. …………………………………… 

                                                                                                   (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku  

z możliwością wzięcia udziału w projekcie „Nowa energia dla Kraśnika” w ramach Osi Priorytetowej 

4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020,     

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 

23-200 Kraśnik; 

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne  

i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach programu;  

3) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  

w art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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 94./46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1) dalej zwanym RODO; 

4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli 

poprawności prowadzonego projektu, a także w celu realizacji przedmiotu umowy oraz zadań 

związanych z monitoringiem, sprawozdawczością i ewaluacją w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;      

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa;  

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

7) mam prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia 

ich przetwarzania oraz odwołania zgody; 

8) mam możliwość kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem podanych 

danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@krasnik.eu 

mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 

  

 

Kraśnik, dnia ………….  ………………………………………. 

                         (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

mailto:iod@krasnik.eu

