GMINA HARASIUKI
37 – 413 Harasiuki 112A
tel./fax /15/8791306, http://www.harasiuki.pl
e-mail: sekretariat@harasiuki.pl

………………….., dn. ………………….. r.

Ankieta
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy ankietę wraz z informacją o możliwości zainstalowania w Państwa
gospodarstwach Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Poniżej przedstawiamy szacunkowe koszty poszczególnych OZE w przypadku montażu na
budynku mieszkalnym ( 8 % VAT ).

Rodzaj instalacji

Kolektory
słoneczne

Fotowoltaika

2 kolektory
+ 200 l
3 kolektory
+ 300 l
4 kolektory
+ 400 l

Szacunkowa
całkowita wartość
instalacji w zł.

Dofinansowanie
85% od kwoty
netto w zł

Koszt
uczestnika
projektu
15% od
kwoty
netto

Całkowity
koszt
uczestnika
projektu:15%
+ 8 VAT dla
instalacji
dachowych

netto
9260

brutto
10000

7870

1380

2130

12037

13000

10231

1806

2769

14815

16000

12593

2222

3407

15740

17000

13380

2361

3620

21296

23000

18102

3194

4898

2 kWp
3kWp

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu dotyczącym instalacji:
a) Kolektory słoneczne.
b) Panele fotowoltaiczne.
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I. DANE UCZESTNIKA INWESTYCJI:
Adres zamieszkania:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
Lokalizacja inwestycji:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Nr działki:
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II.DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Czy w budynku występują instalacje OZE? Jeżeli tak prosimy podać zainstalowaną ilość
a) Kolektory słoneczne
b) Panele fotowoltaiczne
c) Nie występują
d) Inne/ jakie?:………………………….
Moc instalacji [kW]: kolektory słoneczne …………………... Panele fotowoltaiczne…………………….
2. Tytuł prawny do nieruchomości:
a) Prawo własności
b) Prawo użytkowania wieczystego.
c) Użytkowanie.
d) Dzierżawa.
e) Najem.
f)
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Samoistne posiadanie.

g) Inne formy prawne/ jakie?:…………………………………………………………
Numer działki:
a) ……………….
Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (liczy się miejsce faktycznego
prowadzenia działalności gospodarczej a nie miejsce zarejestrowania działalności )
a) Tak.
b) Nie.
Czy pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w budynku
mieszkalnym posiadają odrębną instalację elektryczną (odrębny licznik)?
a) Tak.
b) Nie.
Czy jest Pan/Pani rolnikiem (czy posiada Pan/Pani łącznie co najmniej 1 ha przeliczeniowy
ziemi?)
a) Tak.
b) Nie.
Czy w przypadku gdy jest Pan/Pani rolnikiem czy posiada Pan/Pani odrębny licznik na zużycie
energii na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej.?
a) Tak.
b) Nie.
Rodzaj budynku:
a) Wolnostojący.
b) Bliźniak.

c) Szeregowiec, wielorodzinny.
9. Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnią
lokalu): a) …………… m2
10. Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać
powierzchnią lokalu): a) …………… m2
11. Liczba kondygnacji nadziemnych:
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a) ……………
12. Zacienienie dachu budynku:
a) Występuje (wysokie zadrzewienie, przesłonięcie innym budynkiem, itp.).
b) b) Nie występuje.
13. Zacienienie budynku:
a) Całkowite zacienienie od strony południowej.
b) Nie występuje.
14. Stopień skomplikowania więźby dachowej:
a) Płaski.
b) Nachylenie do 10 %.
c) Jednospadowy lub dwuspadowy do 45%.
d) Stromy dwuspadowy więcej niż 30%.
e) Stromy kopertowy do 30% (złożony).
f) Podać orientacyjnie kąt nachylenia dachu:…………%….
15. Pokrycie dachu:
a) Blacha (blachodachówka).
b) Dachówka ceramiczna.
c) Dachówka betonowa.
d) Papa.
e) Gont bitumiczny.
f)

Eternit. ( brak możliwości dofinansowania instalacji ).

g) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
16. Kierunki, w które zwrócone są połacie dachu:
a) Południowy.
b) Północny.
c) Wschodni.
d) Zachodni.
e) Południowo-wschodni.
f)

Południowo-zachodni.

g) Północno-wschodni.
h) Północno-zachodni.
17. Powierzchnia południowej ekspozycji dachu dla instalacji wykorzystującej energię słoneczną:
………………………….. m2
18. Czy posiadacie Państwo instalację c.w.u.? ( ciepła woda użytkowa )
a) Tak.
b) Nie.
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19. Jaki system łączników (rur) zastosowany jest w Państwa instalacji przygotowującej c.w.u.?
a) Stalowe.
b) Miedziane.
c)
d)

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Inne/ jakie?:…………………………………………………………

20. Typ instalacji grzewczej:
a) Gazowa.
b) Elektryczna.
c) Węglowa.
d) Inne/ jaki?:…………………………………………………………
21. Czy na instalacji wodnej w Państwa budynku zainstalowany jest reduktor ciśnienia?
a) Tak.
b) Nie.
c) Nie wiem.
22. Planowane miejsce montażu zbiornika c.w.u.:
a) Kotłownia.
b) Piwnica.
c) Poddasze.
d) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
23. Orientacyjna odległość pomiędzy podłogą kotłowni/piwnicy a najwyższym punktem dachu:
a) …………………. m
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III. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY

24. Liczba osób zamieszkujących budynek:
a) Ilość osób: …………………...
25. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u):
a) Kotłownia gazowa.
b) Kotłownia olejowa.
c) Kotłownia węglowa
d) Kotłownia na drewno.
e) Boiler podłączony do kotła c.o.
f)

Boiler podłączony pod podkowę

g) Boiler elektryczny.
h) Ogrzewacz przepływowy.
i)

Instalacja solarna.

j)

Inne/ jaki?:…………………………………………………………

26.Lokalizacja zbiornika c.w.u. (o ile w budynku taki się znajduje):
a) Łazienka.
b) Kotłownia.
c) Brak zbiornika.
d) Inne/ jaka?:…………………………………………………………

IV. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27.Instalacja w budynku jest:
a) Jednofazowa.
b) Trzyfazowa.
28.W budynku mieszkalnym istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana w systemie:
c) System dwużyłowy: L, N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest jednocześnie
uziemieniem).
d) System trzyżyłowy: L, N, PE (przewód uziemiający jest jednocześnie
oddzielnym przewodem).
29. Czy instalacja elektryczna posiada zabezpieczenia przeciwporażeniowe:
a) Tak.
b) Nie.
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30. Zużycie energii elektrycznej – dane z rachunku za energię elektryczną (wypełniać tylko w
przypadku zainteresowania instalacją fotowoltaiczną):
Budynek mieszkalny
Dane z faktury za energię elektryczną za okres:

2014 r.

Moc umowna [kW]
Cena netto energii

dzienna/dobowa

[zł/kWh]

nocna

Sprzedaż energii netto [zł]
Dystrybucja energii netto [zł]
Sprzedaż i dystrybucja energii razem netto [zł]
Zużycie rzeczywiste I [kWh]
Zużycie szacowanie S [kWh]
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Jak odczytać dane na fakturze za 2014 rok. Kolorami zaznaczono poszczególne pozycje, które należy
wpisać w powyższej tabeli.

Data:

Podpis:

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.
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…………………..., dn. ………………….. r.

Deklaracja
dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej/
kolektorów słonecznych
1.
Ja
niżej
podpisany/a
……………………………..…………………………………….…..
zamieszkała/y
w ……………………………………………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym
seria/nr……………………………… wydanym przez……………………………………………………………………………………...,
deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania :
 kolektorów słonecznych
 instalacji fotowoltaicznej
planowanym do realizacji przez Gminę Harasiuki w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
2. Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem nieruchomości położonej w miejscowości
……………………………………… na działce o nr ewid. ………….................................................… obręb
…………................. w miejscowości ……………………………………………………………… Oświadczam, iż budynek,
na którym planowany jest montaż instalacji jest moją własnością na podstawie aktu własności ziemi/
księgi wieczystej/ postanowienia Sądu/ aktu notarialnego / innego dokumentu..................................
3. W budynku mieszkalnym przeznaczonym do montażu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów
słonecznych nie jest prowadzona działalność gospodarcza, obiekty na których miałaby być
zamontowana instalacja nie są związane z prowadzeniem działalności rolniczej.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co
najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego
oznaczenia (ologowania) lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
5. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: …………….…
6. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Harasiuki oraz wykonawcom dla celów
projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.
7. Upoważniam Gminę Harasiuki do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji
publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem.
 zakreślić właściwe
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8. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Harasiuki,
niezwłocznie podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą posiadanie
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
9. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji
albo ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć udziału
w projekcie.
10. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy kryteria formalne określone przez Instytucję
organizującą konkurs (Urząd Marszałkowski w Rzeszowie) wyłączą moją nieruchomość/ osobę
z możliwości dofinansowania, nie będę mógł wziąć udziału w projekcie.
11. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty
niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej
instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących
instalacji), które w całości poniosę.
12. Przyjmuję do wiadomości, iż o kwalifikacji do udziału w projekcie decydować będzie kolejność
złożenia ankiety i deklaracji tj. data i godzina wpływu do Gminy Harasiuki , oraz pozytywny audyt w
miejscu planowanej realizacji zadania.
13. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku braku możliwości dofinansowania instalacji
fotowoltaicznej wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na montaż kolektorów słonecznych.
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych
przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej
z przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych
jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. 2015
poz. 2135 z późn. zm.).
 niepotrzebne skreślić.

………………….……………
miejscowość i data

…………………………………
Czytelny podpis
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