
Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(OZE) na terenie gminy Garbów  

 
 

ANKIETA I DEKLARACJA - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

PODSTAWOWE DANE 

Imię Nazwisko …………………………………………... Adres zamieszkania: Miejscowość……………………………….……… 

Ulica ……………………………………..……. Nr domu …..………, nr lokalu ………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………. E-mail: ………………..………………………… 

Adres do kontaktu (jeżeli inny niż adres budynku, na którym będzie zainstalowana instalacja) 

..................................................................................................................................................................................... 
 

DANE BUDYNKU MIESZKALNEGO, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA 

Rodzaj budynku mieszkalnego:  ⎕ Wolnostojący                             ⎕ Bliźniak* 

Nr ewidencyjny działki i obręb, na której 
zlokalizowany jest budynek: 

Nr ewid. działki: ……..…………, obręb: …………………………… 

Czy uczestnik posiada dokumentację techniczną 
budynku/dachu (projekt, rzuty), jeżeli TAK to jaką ? 

⎕TAK                                                           ⎕NIE*,     
 JAKĄ ? ……………………………………………………….. 

Rodzaj konstrukcji dachu ⎕ jednospadowy          ⎕ dwuspadowy       ⎕ kopertowy* 

Rodzaj pokrycia dachu: 
⎕dachówka        ⎕blacha     ⎕ blachodachówka      ⎕papa 
 

⎕inny* (napisać jaki)………………….……….……………………. 

Powierzchnia i Kąt pochylenia POŁUDNIOWEJ 
POŁACI DACHOWEJ do poziomu: 

Powierzchnia 
 

 ………………….m² 

Kąt pochylenia  
 

……………….….. °    

Powierzchnia przeznaczona na instalację 
fotowoltaiczną na POŁUDNIOWEJ POŁACI DACHU 
[m²]  

……………………………………… m2 –  
na zamontowanie 1kW należy przeznaczyć 7-8 m2 powierzchni dachu 

Zainstalowana moc przyłączeniowa (kW) (z umowy zawartej z Zakładem Energetycznym) 
……………….. kW 

Rodzaj instalacji elektrycznej:   ⎕ 1-fazowa                        ⎕ 3-fazowa  

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe ⎕TAK                            ⎕NIE 

DANE Z FAKTURY za energię elektryczną za dwa 
ostatnie okresy rozliczeniowe (półroczne) - ILOŚĆ 
ZUŻYWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ w  kWh 

Pierwsze półroczne ……… rok 
 

…………………… kWh 

Drugie półroczne ……… rok 
 

……………………… kWh 

Oczekiwana moc zainstalowana (kW) 
⎕2kW          ⎕ 2,5kW      ⎕ 3kW       ⎕3,5kW       ⎕4kW       ⎕4,5kW       

⎕5kW   

Czy w planowanym pod instalację budynku 
prowadzona jest działalność gospodarcza? 

⎕TAK         ⎕NIE* 

 

Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. 

 

DEKLARACJA 

1. Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, 

w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020 przez Gminę Garbów.  

2. Jednocześnie deklaruję współfinansowanie instalacji fotowoltaicznej w wysokości ok. 15-50% kosztu całkowitego.  

3. Oświadczam że zapoznałem się z  Regulaminem naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

(OZE) na terenie gminy Garbów 

4. Kopie faktur za energię elektryczną.  
………………….……….., …………………………………………………. 

                Data                                        czytelny   podpis 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

(OZE) na terenie gminy Garbów 

 

* zaznaczyć właściwe

 

KALUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca naboru uczestników projektu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem, Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Garbów, jest Wójt Gminy Garbów, ul. 

Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów; tel. 81 501 80 70, email: ug@garbow.pl;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Panią Katarzynę Żółkiewską - Malicką, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1. Lit. a).  

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zebrania i obsługi ankiet i deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na 

zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, w ramach dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020 przez 

Gminę Garbów.  

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:  

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ; 

 podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu trwałości projektu. Okres trwałości projektu to okres 5 lat liczony 

od daty dokonania płatności końcowej lub do momentu wycofania zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby przystąpić do uczestnictwa w projekcie.   

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

…………………………     …………………………………………………….. 

        data        czytelny podpis 
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