Załącznik nr 2
do Regulaminu naboru uzupełniającego ankiet w ramach projektu w zakresie OZE

ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE

1. Imię i nazwisko: ….………..………………...........…..…………………………………………………………………..
2. Numer telefonu: ………………….……………….……..

Adres email: ……………………………………………..

3. Adres obiektu: .…..............………………………………………….………………………………..………………...…
4. Nr. działki: ……………………..………..…………..…..

Obręb ewidencyjny: ……………………………………..

5. Wybrany rodzaj instalacji OZE1

□ kolektory słoneczne
□ pompa ciepła (CWU)

□ panele fotowoltaiczne
□ piec na biomasę

KOLEKTORY SŁONECZNE
1. Liczba osób stale przebywających w budynku: ……....
2. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody użytkowej: …………………………………………..
3. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………. ton

PANELE FOTOWOLTAICZNE
1. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za energię elektryczną
za ostanie 12 miesięcy ………………………………………………. [kWh]
Do ankiety należy dołączyć kopie rachunków za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy

POMPA CIEPŁA do CWU
1. Liczba osób stale przebywających w budynku: ……....
2. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………. ton
3. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody użytkowej: …………………………………………..

PIEC NA BIOMASĘ
1. Powierzchnia / kubatura domu: .…….. m2 / ….…… m3
2. Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania domu: ……………………………………………………….….
3. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………. ton
1

Wybór ten ma charakter poglądowy i nie jest wiążący – Gmina informuje, że do projektu mogą zostać włączone tylko niektóre
rodzaje OZE, o czym zainteresowani zostaną poinformowani na spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami

Niniejszym oświadczam, że2:
I. Rodzaj wybranej instalacji OZE:

□ instalacja fotowoltaiczna
□ kolektor słoneczny
□ pompa ciepła
□ kocioł na biomasę
IIa. W obiekcie, w którym mają być montowane kotły na biomasę występuje: przygotowanie c.w.u. i CO w oparciu
o źródło:

□ węgiel,

□ inne ………….………

IIb. W obiekcie, na którym mają być montowane kolektory słoneczne lub pompa ciepła występuje przygotowanie c.w.u.
w oparciu o źródło:

□ węgiel,

□ inne ………….………

III. gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego
Proszę zaznaczyć właściwą opcję:
a) Posiadane prawo do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego
b) Otrzymana w 2019 roku pomoc rzeczowa w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup
c) W gospodarstwie domowym zameldowana jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
d) Członkowie gospodarstwa domowego (zameldowani) posiadają prawo do świadczenia rodzinnego
e) W gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie

□
□
□
□

□

z ustawą o świadczeniach rodzinnych lub zameldowana jest rodzina zastępcza

□

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.

…………………………..…………………………………………………………………………..
DATA I CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym protokole na potrzeby prawidłowej realizacji projektu
w Gminie Miejskiej Dynów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z póź. zm.)

2

W przypadku braku zaznaczenia któregoś z kryteriów punkty nie zostaną przyznane

