Gmina Toszek

ANKIETA
dla mieszkańców Gminy Toszek zainteresowanych budową instalacji
fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 - 2020, działanie 4.1, Odnawialne Źródła Energii poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła
Energii – Konkurs
Udzielając odpowiedzi prosimy w odpowiednią □ wstawić znak X.
1. Dane beneficjenta:
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: ........................................................................................
Imiona i nazwiska współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy):
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Adres właściciela do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby do kontaktu (jeśli właściciel wyznacza inną osobę do kontaktu):
.............................................................................................................................................................
Nr telefonu do kontaktu .......................................................................................................................
Adres e-mail: (POLE WYMAGANE, WSZELKA KORESPONDENCJA KIEROWANA BĘDZIE
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)...............................................................................................................
2. Dane o nieruchomości:
Nr ewidencyjny działki, na której ma powstać instalacja fotowoltaiczna:
………..................................................................................................................................................
Ulica i numer posesji: …..........................…………………….………………….....................................
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego objętego wnioskiem jest:
a) mniejsza od 300 m ² □
b) większa od 300 m² i wynosi .................... m² □
Liczba osób zamieszkałych w budynku (osoby zamieszkałe to osoby stale przebywające):
.......................................... osób.
Wysokość rocznych rachunków za energię elektryczną dla posesji objętej inwestycją:
………………….………….. zł.
Wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla posesji objętej inwestycją:
………………….………….. kWh.
3. Informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej:
Miejsce planowanej lokalizacji inwestycji:
a) dach istniejącego budynku mieszkalnego □
b) dach innego budynku gospodarczego (np. garaż) □
c) grunt (brak możliwości na dachu budynku) – stelaż w formie wiaty garażowej □
W przypadku propozycji montażu na dachu, prosimy o podanie rodzaju dachu:
a) dwuspadowy □
b) płaski □

c) wielospadowy □

Preferencje właściciela odnośnie mocy instalacji fotowoltaicznej:
a) 3 kW (12 paneli fotowoltaicznych)
□
b) 4 kW (16 paneli fotowoltaicznych)
□
c) 5 kW (20 paneli fotowoltaicznych)
□
Inne informacje (jeżeli Właściciel uzna za konieczne podanie dodatkowych informacji):
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…..................................
Podpis

Gmina Toszek

OŚWIADCZAM RÓWNOCZEŚNIE
1. Jako właściciel budynku opisanego w punkcie 2 ankiety jestem zameldowany na terenie Gminy
Toszek.
2. Nie posiadam jakichkolwiek zadłużeń finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz
innych należności wobec Gminy Toszek.
3. Budynek, do którego dostarczana będzie energia elektryczna wytwarzana z instalacji
fotowoltaicznej oddany jest do użytku.
4. Energia elektryczna wytwarzana z instalacji fotowoltaicznej nie będzie wykorzystywana
do prowadzenia działalności gospodarczej, ani rolniczej.
5. Pokrycie dachu bądź elewacja budynku, dla którego będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, nie
zawiera azbestu.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu pozyskania dofinansowania na montaż instalacji OZE
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
7. Wypełniając niniejszą ankietę potwierdzam znajomość zasad udziału w Projekcie.

….............................…
podpis
Ankiety przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Toszku,
przy ul. B. Chrobrego 2 w godzinach pracy Urzędu w terminie do
21 grudnia br. do godz. 15:00
Wszelkich dodatkowych informacji na temat projektu można uzyskać pod nr telefonu:
- 32 237 80 31
- 32 237 80 32
Informuje się, iż niniejsza ankieta nie ma mocy wiążącej i nie prowadzi do powstania
żadnych zobowiązań prawnych. Realizacja niniejszego projektu uzależniona jest
od zainteresowania i aktywności mieszkańców, a także faktycznej
oceny wniosku aplikacyjnego przez instytucję wdrażającą Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

