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WSTĘPNA ANKIETA KWALIFIKACJI DO MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Nazwa zadania : BUDOWA MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW 
Z TERENU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami 
• dane wymagane 

Imię i Nazwisko' 

Adres zamieszkania 

Miejscowość 

Telefon 

Telefon komórkowy' 

E-mail 

PESEL 

Adres 

Miejscowość 

Napięcie' 

Moc instalacja / 
wymagana pow.* 

Powierzchnia dachu 
minimum: 

230 V jednofazowe D 

3kWp/21m2 D 
produkcja energii 

elektrycznej 

21m2 

Roczne zużycie energii elektrycznej za rok 2016 

DANE OSOBOWE 

DANE INSTALACJI 

400 V trójfazowe D 

Roczna oplata za zużycie energii elektrycznej za rok 2016 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m2 

Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej 

na dachu (dom) D na gruncie D 
Orientacja dachu dla montażu instalacji fotowoltaicznej powierzchnia 

4kWp/28m2 D 
podgrzewanie cieplej 

wody użytkowej i 
produkCja energii 

elektrycznej 

28m2 

kWh 

zł 

m2 

południe D 
południowy zachód D 
południowy wschód D 

m2 drzewa i inne przeszkody .................. ............................ 1 TAKI NIE I 
m2 

................................................ m2 

W przypadku braku powierzchni dachu montaż tylko na gruncie 
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ISTNIEJĄCY ZASOBNIK C.w.U. /tylko dla instalacji 4kWp/ 

pojemność wiek lat 

ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY 

Miesięczne zużycie zimnej wody (lub przedstawienie do wglądu rachunków za wodę z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych 

m3 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym protokole na potrzeby prawidłowej realizacji 
projektu pn . • Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Koziegłowy" (.Projekt") 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 , poz. 926). 

Oświadczam , iż 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest gmina Kozieglowy, moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 
celu prawidłowej realizacji Projektu; 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem 
i sprawozdawczością w ramach Projektu; 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji Projektu na 
nieruchomości Mieszkańca ; 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

W przypadku, kiedy występuje konieczność dostosowania obiektu do montażu instalacji fotowoltaicznych , integralną częścią 
niniejszego protokołu jest protokół konieczności dostosowania obiektu do montażu instalacji fotowoltaicznych. 

Podpis właściciela/pełnomocnika upoważnionego do wykonywania wszelkich praw i obowiązków 
wynikających z Umowy z Mieszkańcem 

Podpis przedstawiciela Wykonawcy 

Adnotacje Urzędowe : 

Sprawdzono pod względem zaległości (na dzień 31 .12.2016 r.) wobec Gminy i Miasta Koziegłowy w: 

1. Podatek od nieruchomości , rolny, leśny 

Brak zaległości Zaległość w kwocie: 

Data i podpis pracownika: 

2. Podatek od środków transportowych 

Brak zaległości Zaległość w kwocie: 

Data i podpis pracownika: 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Brak zaległości Zaległość w kwocie: 

Data i podpis pracownika: 

4. Opłata za wodę 

Brak zaległości Zaległość w kwocie: 

Data i podpis pracownika: 

Sprawdzono pod względem formalnym: 
ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie 

NIE ZAKWALIFIKOWANO do udziału w projekcie 

Podpis pracownika 

D 
D 


