Konkurs RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej IV:
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła
energii – konkurs
Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru zgłoszeń

__________________________________________________________________________________________________
ANKIETA DANYCH POTENCJALNEGO UCZESTNIKA
Dane osobowe:
Imię: …………………………………., Nazwisko: ………………….……………………………, Nr PESEL:
Adres zamieszkania: ul. …………………………………………………….., kod poczt. ……………, miejscowość: ……………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………, adres email: …………………………………………………………………………………………………
Dane o nieruchomości:
Adres nieruchomości: ul. …………………………………………..………………….., 43-438 ……………………………………………
Tytuł prawny do nieruchomości:  - własność,  - użytkowanie wieczyste,  - inny: ………………………………….……………………………….
Dane o budynku, na którym planowana jest zabudowa instalacji PV:
1
 - bud. mieszkalny całoroczny,  - bud. mieszkalny sezonowy,  - bud. gospodarczy,  - garaż,  - inny : ………………………..
Liczba osób zamieszkałych w budynku: ……………………
 - dach płaski,  - dach skośny do. 30°,  - dach skośny pow. 30°,
 - dach jednopołaciowy,  - dach dwupołaciowy,  - dach trójpołaciowy,  - dach czteropołaciowy,
Budynek istniejący , budynek w trakcie budowy
,
Rodzaj pokrycia dachowego: papa , dachówka , blacha , eternit , inny : ………………………………………………………………………
2
Ekspozycja :  - południowa,  - południowo-wschodnia,  - południowo-zachodnia,  - zachodnia,  - wschodnia,
Rodzaj instalacji elektrycznej:  - jednofazowa,  - trójfazowa,
Lokalizacja licznika:  - wewnątrz budynku,  - na zewnątrz budynku,  - w granicy działki,
3
Roczne deklarowane zużycie energii elektrycznej : ……………………… kWh.
4
Deklaracja zmiany sposobu przygotowania c.w.u. – zabudowa grzałki elektrycznej lub termy :  - TAK,  - NIE

 - bud. parterowy niepodpiwniczony,  - bud. parterowy podpiwniczony,  - bud. jednopiętrowy niepodpiwniczony,  bud. jednopiętrowy podpiwniczony,  - bud. dwupiętrowy niepodpiwniczony,  - bud. dwupiętrowy podpiwniczony,
Orientacyjne wymiary budynku: długość: ……………………. m, szerokość: ……………………… m, wysokość: ………………………. m,
Powierzchnia okien: ……………………………. m2, powierzchnia drzwi: …………….. m2.
Materiał ścian zewnętrznych: …………………………………., grubość ścian zewnętrznych: ……………. cm,
Termoizolacja:  - TAK,  - NIE, jeżeli tak: rodzaj termoizolacji:  - styropian,  - wełna mineralna,  - inny: ..…………………………
Sposób ogrzewania:
 - elektryczne,  - gazowe,  - kominek,  - kocioł na biomasę,  - kocioł węglowy tradycyjny,  - kocioł węglowy
retortowy,  - inny: ……………………………………………………………………
Sposób przygotowania c.w.u.:
 - elektryczny,  - gazowy,  - zasobnik zasilany z kotła CO,  - inny: ………………………..
Uwaga: dla osób składających wnioski o instalacje PV i zamierzają zmienić instalację przygotowania c.w.u. na zasilaną elektrycznie konieczne
jest wypełnienie danych o aktualnym sposobie przygotowania c.w.u.
Dane drukowane pismem pochyłym są dobrowolne, posłużą do przygotowywania kolejnych projektów o dofinansowanie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przygotowania projektu oznaczonego w nagłówku niniejszej ankiety
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Data sporządzenia ankiety: ………………………………..

1

Podpis: ………………………………………………………………………
Ankietę sporządził: ……………………………………………………….

Jeżeli instalacja ma być wybudowana na gruncie wpisać: „NA GRUNCIE”
Dla dachów płaskich nie wpisywać
3
Proszę dołączyć kopię faktury za energię elektryczną wystawioną przez TAURON.
4
Deklaracja związane ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej i zaplanowaniem większej instalacji PV (max. 600 W – 2 panele – na 1 osobę)
2

