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ANKIETA DOBORU TECHNICZNEGO INSTALACJI OZE 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

NABÓR NA LISTĘ REZERWOWĄ  

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” obejmującego montaż instalacji odnawialnych 

źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi 

priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU. 

Ja, niżej podpisany/a/ni1 
  

1. ……………………………………………........…………… 
                                                (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………….. 
                                                (miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……......................................…..…..…… 

wydanym przez ……………………….…………………………………..……..,                                              

nr telefonu ……………………………………………….,  

adres e-mail …………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………........…………… 
                                            (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………….. 
                                                (miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……......................................…..…..…… 

wydanym przez ……………………….…………………………………..……..,                                                

nr telefonu ……………………………………………….,  

adres e-mail …………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………........…………… 
                                            (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ……………………………………………………….. 
                                                (miejscowość, kod, ulica, nr domu) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……......................................…..…..…… 

wydanym przez ……………………….…………………………………..……..,                                           

nr telefonu ……………………………………………….,  

adrese mail………………………………………………………… 
 

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności/ 

najmu/użyczenia/inne2 (jakie) ……………………………..……… zlokalizowanej na:  

nr działki……………… obręb ……………………………………………… nr księgi wieczystej 

…………………………………………………… 

                                                 
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Dane dotyczące miejsca instalacji na terenie miasta Przemyśla: 

Adres (ulica): ………………………………………………………………………………………………,  

nr budynku:……………………………………, nr lokalu (jeśli dotyczy)…………………………………. 

 

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków:  TAK       NIE  

 

Uwaga: w przypadku większej liczby współwłaścicieli należy wypełnić i podpisać dodatkowy 

formularz Deklaracji. 

 

 

niniejszym deklaruję/my wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu 

instalacji OZE, oraz: 

 

oświadczam, że : 

 

I. Wybieram/y następujący rodzaj instalacji OZE – proszę zaznaczyć właściwą opcję wyboru:  

 

Uwaga: istnieje możliwość wyboru jednej instalacji. 

 

Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

 

 pompy ciepła z zasobnikiem 200 l  

 pompy ciepła z zasobnikiem 300 l  

 

 

Pompy ciepła do centralnego ogrzewania     

 

panele fotowoltaiczne 

 

 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 2,24 kW  

 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 3,36 kW  

 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 4,20 kW  

 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 5,04 kW  

 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy …………(proszę podać) kW  

 

 

Do ankiety należy dołączyć kopie rachunków za energię elektryczną za ostatnie  

12 miesięcy. Końcowa wartość mocy instalacji PV określona zostanie na podstawie 

zapotrzebowania na energię elektryczną wnikającego z jej zużycia w ostatnich  

12 m-ch. 

kocioł na biomasę 



 

3 

 

 

 kocioł na biomasę o mocy 10 kW 

 kocioł na biomasę o mocy 20 kW  

 kocioł na biomasę o mocy 30 kW  

 

 

 

II. Dane dotyczące poszczególnych instalacji (proszę wypełnić TYLKO dane wybranej 

instalacji OZE) 

 

POMPY CIEPŁA DO PODGRZEWANAI CIEPŁEJ WDY UŻYTKOWEJ 

 

1. Liczba osób stale przebywających w budynku:……....    

 

2. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………. ton/m3/l 

 

3. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody użytkowej: ………………………… 

 

 

 

PANELE FOTOWOLTAICZNE 

 

1. Zużycie energii elektrycznej w  gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za energię 

elektryczną za ostanie 12 miesięcy ………………………………………………. [kWh] 

2. Rodzaj instalacji elektrycznej w obiekcie: jednofazowa / trójfazowa* (niepotrzebne skreślić) 

3. Moc przyłączeniowa obiektu …………………………. [kW] 

 

 

 

KOCIOŁ NA BIOMASĘ / POMPA CIEPŁA CO CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. Powierzchnia użytkowa obiektu: …………… m2 

 

2. Liczba osób stale przebywających w budynku:……....    

 

3. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………. ton 

 

4. Rodzaj paliwa obecnie używanego: ………………………………………….. 
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III. Niniejszym oświadczam, że w obiekcie objętym projektem występują gospodarstwa 

domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego  TAK       NIE 
 

Jeżeli TAK, to proszę zaznaczyć właściwą opcję: 

a)  

b) Otrzymana w minionym  

c) W gospodarstwie domowym zam  

d)  

e) W gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą  

o świadcze  

 

IV. Niniejszym oświadczam, że w obiekcie objętym projektem prowadzona jest działalność 

gospodarcza   TAK       NIE 
 

 

UWAGA: Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy 

rankingowej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

 

………………………………… 

podpis 

………………………………… 

podpis 

………………………………… 

podpis 

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym ww. wniosku na 

etapie ubiegania się o uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”, zgodnie z Rozporządzeniem 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 



 

5 

 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej 

RODO). 

 

 

Czytelne podpisy osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 
 

 

………………………………… 

podpis 

………………………………… 

podpis 

………………………………… 

podpis 

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

……………………………………… 

miejscowość i data 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Przemyśl, kontakt: Gmina Miejska 

Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: bbi@um.przemysl.pl, 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie pod nazwą 

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania w celu ubiegania się  

o uczestnictwo w ww. projekcie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom przystępującym do realizacji przyszłego 

projektu, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  żądania dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  wycofania zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem,  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie na etapie ubiegania się  

o uczestnictwo w projekcie pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców 

miasta Przemyśla i Radymna” skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udział  

w projekcie.  

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 


