
ANKIETA  

gospodarstwa domowego 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

Mieszkańcy Gminy Czerniewice zainteresowani uczestnictwem w projekcie 

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czerniewice” 

 

Deklaruję uczestnictwo w planowanym przez Gminę Czerniewice  projekcie dotyczącym  budowy 

odnawialnych źródeł energii. Uzupełnioną ankietę można również przesyłać na adres: 

gmina@czerniewice.pl 

Imię i nazwisko  
(wszyscy współwłaściciele) 

 

Adres zameldowania 

 

 

Numer działki ewidencyjnej  

Numer telefonu do kontaktu  

Adres e-mail  

Tytuł prawny do nieruchomości  
(własność, wieczyste użytkowanie, wynajem itp.) 

 

Powierzchnia użytkowa budynku (m2)  
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*Budynek  
□ w budowie                                        □istniejący 

Rok budowy  

*Rodzaj budynku 
□mieszkalny            □gospodarczy           □mieszany 

Technologia budowy 

(cegła, pustak…….)  

Rodzaj pokrycia dachowego 
papa, dachówka karpiówka, 

blachodachówka, blacha trapezowa, 

inny(jaki)?) 

 

*Czy klient posiada 

dokumentację techniczną 

obiektu (projekt, rzuty), 

jeżeli TAK to jaką? 

□TAK,    ……………………………………………………………………….. 

□ NIE 



Usytuowanie i powierzchnia 

połaci dachu wg stron świata 

(powierzchnia ekspozycji 

dachu dla instalacji 

wykorzystującą energię 

słońca) 

 

Wschodnia ……………………………m2 

Południowo - wschodnia ……………………………m2 

Południowa ……………………………m2 

Południowo-zachodnia ……………………………m2 

Zachodnia ……………………………m2 

Powierzchnia ogrzewana 

budynku w m2 
 

Liczba osób  

Jaka jest wielkość mocy 

przyłączeniowej (umowna z 

Zakładem Energetycznym) 

[kW] do budynku?  

 

Wydatki z faktur za energię 

elektryczną  
(bez opłat przesyłowych, 

abonamentowych i przejściowej) 

Pierwsze półroczne 2016 Drugie półroczne 2016 

  

Ilość rzeczywiście zużywanej 

energii elektrycznej [kWh] 
(łącznie)  

  

Łączna kwota rozliczenia za 

półrocze (całkowita kwota za 

energię + pozostałe opłaty: 

przesyłowa, abonamentowa, 

przejściowa) 

  

 

Sugerowana moc instalacji 

fotowoltaicznej kW (3 kW, 

5kW, inna) ………………… 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Czerniewice środków z UE na 

realizację inwestycji. 

Klient zainteresowany 

jest: 

- budową instalacji 

solarnej, 

- budowa instalacji 

fotowoltaicznej, 

- montażem pomp ciepła, 

- montażem kotłów na 

biomasę 

 

 

□TAK                                  □ NIE 

□TAK                                  □ NIE 

□TAK                                  □ NIE 

□TAK                                  □ NIE 

 



 

Oświadczam, że: 

- instalacja pochodząca z instalacji odnawialnych źródeł ciepła będzie wykorzystywana tylko i 

wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, 

- w budynku, w którym będzie zainstalowana instalacja odnawialnych źródeł energii nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza W przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej lub rolniczej zobowiązuje się do wykonania osobnego przyłącza energetycznego dla 

wyżej wymienionej działalności.. 

- wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym 

- Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2014r. poz. 1182 ze zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  

ankiecie  w celach zawartych powyżej. 

 

 

……………………………………………………………. 

Data, podpis 


