ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście
Kalety Leśnym Zakątku Śląska"
Uwaga: ankieta z pustymi polami nie będzie przyjmowana do programu!

1. Uczestnik projektu i nieruchomość gdzie montowane będą ogniwa fotowoltaiczne
Imię i Nazwisko …………………………………………………….

Ulica ……………………………………… Numer ………………..

Telefon ……………………………………………………….

Kod …………………… Miejscowość ……………………………

2. Budynek zużywa rocznie …………. kWh prądu, a moc przyłącza wynosi ……………. kW.
3. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ………………….. m2
4. Rodzaj dachu:
o
o
o
o

płaski (nachylenie do 10%)
jednospadowy
dwuspadowy
kopertowy / złożony

6. Wolna powierzchnia dachu lub elewacji wynosi
………………… m2 i jest wyeksponowana na:
o
o
o
o

północ
wschód
południe
zachód

5. Pokrycie dachu wykonano z:
o dachówki
o papy
o żelbetu
o gontu bitumicznego
o gontu drewnianego
o strzechy
o blachy
o eternitu
7. Jeśli posiadasz dach z eternitu lub wolna połać
skierowana na kierunek pd-wsch ; południe lub pdzach ma mniej niż 10m2 to czy dysponujesz wolną
powierzchnią 10 m2 elewacji na kierunku
południowym (+/- 45 st)
o
o

TAK
NIE

by zaznaczyć np. północny-wschód proszę zaznaczyć oba kierunki

8. Obecnym źródłem ciepła do przygotowania ciepłej
wody jest:
o węgiel
o drewno
o gaz
o prąd elektryczny
o olej opałowy
o inne …………………………………….. (jakie)

9. Czy w budynku prowadzona jest działalność
gospodarcza lub agroturystyka ?
o
o

TAK
NIE

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

Data ……………………………… Podpis …………………………………………………………

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
"Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście
Kalety Leśnym Zakątku Śląska "
Ja, niżej podpisany/a …………..………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

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

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(PESEL, nr dowodu os., organ wydający)

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu własności/współwłasności1 zlokalizowanej na:
nr działki …………………………….obręb ………………………………………………………….
na podstawie księgi wieczystej lub aktu notarialnego lub postanowienia sądowego1
nr ……………………………………………… nr telefonu ……………………………………… adres e-mail …..…………………………………….……..
deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji fotowoltaicznej na budynku
mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny. Projekt będzie realizowany przez Gminę Kalety
w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie
4.1.1.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów budowy kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynku
mieszkalnym w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji Projektu w kwocie
ok. 2.000 zł + VAT. Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę
Kalety konto bankowe, w celu realizacji Projektu oraz do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie budowy
instalacji fotowoltaicznej.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Niniejszym oświadczam, że:







stan prawny nieruchomości jest uregulowany,
w budynku nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna,
instalacja elektryczna budynku posiada uziemienie,
nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego,
nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy Kalety i jednostek podległych,
na terenie nieruchomości gdzie zostaną zamontowane instalacje fotrowoltaiczne nie jest obecnie
prowadzona działalność gospodarcza2 lub agroturystyczna.
Wzór umowy opublikowany jest na stronie www.kalety.pl i dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta Kalety.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data, miejscowość)
1

(czytelny podpis)

Niepotrzebne skreślić
Decyduje wykazany w we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adres zakładu głównego lub miejsce
wykonywania działalności gospodarczej. Wynajmowanie budynku lub części budynku dla potrzeb prowadzenia działalności
gospodarczej przez inny podmiot również traktowane jest jako „działalność gospodarcza prowadzona w budynku na którym
zainstalowane zostaną kolektory słoneczne". Gmina Kalety dofinansuje jedynie obiekty mieszkalne.
2

