ANKIETA MIESZKAŃCA ZWIĄZANA Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

LOKALIZACJA BUDYNKU I DANE KONTAKTOWE
Miejscowość
Ulica i numer
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail (opcjonalnie)
DANE OGÓLNE O BUDYNKU
Rok budowy:

rok

Rodzaj budynku:
Proszę zaznaczyć właściwy

Budynek
jednorodzinny

Budynek
wielorodzinny

Budynek użyteczności
publicznej

Lokal mieszkalny

Czy w budynku wprowadzona jest działalność gospodarcza?
NIE

NIE, w budynku jest jedynie
zarejestrowana działalność gospodarcza

TAK, w budynku jest prowadzona
działalność gospodarcza

TAK, w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, ale posiadam dwa liczniki energii elektrycznej
(osobny dla działalności gospodarczej i osobny dla części mieszkalnej budynku)
Powierzchnia użytkowa budynku:

sztuk

Długość zewnętrzna budynku:

m

Szerokość zewnętrzna budynku:

m

Wysokość zewnętrzna budynku:

m

Rodzaj dachu:
Proszę zaznaczyć właściwy

Dach skośny

Stropodach

o

Kąt nachylenia połaci dachowej:
Położenie instalacji
Proszę zaznaczyć właściwy

Wschód
Południowy wschód
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zachód

Północ

Południe

Południowy zachód

Północny wschód

Północny zachód

Proszę określić roczne zużycie energii elektrycznej wraz z podaniem ceny, taryfy i zamówionej mocy (dane z rozliczenia lub faktur)

Rok

Zużycie energii
elektrycznej

Taryfa

Cena

Zamówiona moc

2018

kWh

zł/kWh

kW

2017

kWh

zł/kWh

kW

2016

kWh

zł/kWh

kW

UWAGI /
PLANOWANE INWESTYCJE
(PROSZĘ O OKREŚLENIE JAKIMI INWESTYCJAMI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W OBIEKCIE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez ich utrwalanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie
do kontaktowania się w celach związanych z realizacją usługi związanej z opracowaniem charakterystyki energetycznej
budynku, także drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane przezATsys.pl Sp. z .o.o. S.K. (40-568 Katowice, ul. Ligocka
103, NIP: 243232469, REGON: 243232469). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna a zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis

ANKIETA MIESZKAŃCA ZWIĄZANA Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

OŚWIADCZENIA:
 Oświadczam, że wyrażam chęć podpisania umowy w ramach projektu.
 Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych
do prawidłowej realizacji projektu.

 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu
i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Gminy Boronów.

 Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są
zgodne z prawdą,
 Oświadczam, że budynek na etapie realizacji projektu będzie oddany do użytkowania i nie zawiera wyrobów
azbestowych,
 Oświadczam, że budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub
powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 30% powierzchni
użytkowej lokalu/budynku,
 Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz w okresie
trwałości.

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

