
 
 
 

      Gmina Masłów 
     
 

WNIOSEK / ANKIETA 

 
Ja niżej podpisany/a 

 

  

1. Imię i nazwisko: ….………..………………...........…..………………………………………………………………….. 

 

2. Adres zamieszkania: ………………….……………….……..………………………………………………………….. 

 

3. Telefon: .…..............………………… , Adres e-mail: ……………………….……………………………….………, 

 

 

deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów” planowanego 

do realizacji w ramach  działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych objętego 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

  

Jednocześnie oświadczam, że:  

 

 mam świadomość, że projekt będzie realizowany wyłącznie wtedy gdy Gmina pozyska na ten cel wsparcie finansowe 

z Unii Europejskiej, 

 posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (w tym budynkiem mieszkalnym) w zakresie umożliwiającym 

montaż wnioskowanych instalacji i ich użytkowanie,  

 jestem poinformowany, że wybór uczestników projektu zostanie przeprowadzony zgodnie  z Regulaminem naboru                

i weryfikacji wniosków w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów, 

 deklaruję pokrycie kosztów przeprowadzenia przez wskazanego  przez Gminę Wykonawcę,  technicznej oceny 

możliwości realizacji wnioskowanych przeze mnie instalacji w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentacji 

aplikacyjnej, bez żadnej pewności, że Gmina otrzyma dofinansowanie  i  projekt będzie realizowany, 

 w przypadku realizacji instalacji na terenie mojej nieruchomości deklaruję pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów 

nie objętych dofinansowaniem  z Unii Europejskiej, 

 wyrażam zgodę na realizację na terenie mojej nieruchomości zakwalifikowanych do projektu instalacji przez 

Wykonawcę wybranego przez Gminę oraz godzę się na to aby przez okres trwałości projektu instalacja była 

własnością Gminy a ja będę pokrywał koszty jej użytkowania nie objęte gwarancją;  po okresie trwałości projektu 

instalacja byłaby przekazana na moją rzecz w terminie i na warunkach określonych przez Gminę. 

 

 

 

 



 

 

 

                                   DANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI  INSTALACJI 

 

1. Adres (miejscowość, ulica, nr domu): ………………………………………………………………………….  

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

2. Nr działki: …………………………………… 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:  

□ akt notarialny    □ księga wieczysta        □ postanowienie sądu 

 

□ inny dokument, tj.: ………………………………………………………………….. 

 
4. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: …………………………….. 
 

5. Liczba osób zamieszkujących  w budynku: …….........   
 

6. Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania budynku mieszkalnego:  
 

□  węgiel    □  miał węglowy     □  ekogroszek     □  drewno      □  pelet     □  olej opałowy 

□ energia elektryczna      □ inne; jakie: ………………………………………

7. Czy występuje ogrzewanie podłogowe:    □ NIE      □ TAK  ………….% 

 
8. Obecny sposób  podgrzewania wody użytkowej:  

 

□ podgrzewacz gazowy przepływowy                       □ kocioł gazowy 2-funkcyjny  

□ kocioł 2-funkcyjny na paliwo stałe węgiel   □ kocioł 2-funkcyjny na paliwo stałe opalany biomasą

□ kocioł 2-funkcyjny olejowy                 □ elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 

        □ elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody          □ inne; jakie: ……………………………………………..  

 
9. Pokrycie dachu: 

     □ dachówka: ceramiczna / cementowa                          □ eternit 

  □ blacha:                                                                        □ inne; jakie: ……………………………………. 

  □ papa 

 
 

              UWAGA W przypadku pokrycia z eternitu nie ma możliwości montażu kolektorów słonecznych  
                             i paneli  fotowoltaicznych na dachu budynku  
 

10. Czy budynek posiada instalację odgromową    □ TAK     □ NIE                 

 
 

11. Czy w budynku będącym miejscem inwestycji prowadzona jest: 
 

□ działalność gospodarcza                   □ działalność gospodarcza z wydzielonym licznikiem energii  

□ działalność rolnicza                            □  działalność rolnicza z wydzielonym licznikiem energii   
□ działalność agroturystyczna               □  działalność agroturystyczna z wydzielonym licznikiem energii 

             □ nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza, agroturystyczna                    

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

                                          DEKLARACJA  WYBORU  INSTALACJI 
 
     

1. Proponowany rodzaj instalacji OZE  (wybrane instalacje można łączyć)  
 

□ kolektory słoneczne    □ pompa ciepła do CWU    □ pompa ciepła do CO    □ pompa ciepła do CWU i CO 

             □ panele fotowoltaiczne 

  
   KOLEKTORY SŁONECZNE 
  
 

1. Proponowane miejsce instalacji kolektorów słonecznych:  

□ dach płaski      □ na ścianie budynku 

□ dach skośny strona południowa   □ balkon/taras  

□ dach skośny strona południowo-wschodnia  □ na budynku gospodarczym (VAT 23%) 

□ dach skośny strona południowo-zachodnia  □ na gruncie  (VAT 23% 

 
 
POMPA CIEPŁA   
 

1. Rodzaj pompy:      □ powietrzna      □ gruntowa 

2. Rodzaj wymiennika ciepła (dotyczy wyłącznie pompy gruntowej):   □ pionowy (odwiert)      □ poziomy 

       
,           
PANELE FOTOWOLTAICZNE 
 

1. Proponowana moc instalacji w kW …………………………. 

2. Roczne zużycie energii z faktur za rok 2016 w kWh  ………………………………… 

3. Wewnętrzna instalacja elektryczna w budynku: 

□  jednofazowa      □ trójfazowa 

4.   Proponowane miejsce instalacji paneli fotowoltaicznych 

□ dach płaski □ dach skośny strona południowa   □ dach skośny strona południowo-wschodnia  
        □ dach skośny strona południowo-zachodnia  □ na ścianie budynku   □ balkon/taras   

             □ na gruncie   □ na budynku gospodarczym  

 
 

                                            POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Czy w gospodarstwie  domowym objętym propozycją montażu instalacji występują osoby 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

              □ TAK                   □ NIE     

 



 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Wniosku/Ankiecie, dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Zostałem poinformowany, że podanie przeze 

mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych.  

 

 
 

                                 …………………………..…………………………………………….. 
                                                                                                                                               ( Data i czytelny podpis ) 
 
 

UWAGA W przypadku gdy prawo do dysponowania nieruchomością przysługuje więcej niż jednej osobie 
               Wniosek/Ankietę podpisują wszystkie te osoby. Jeżeli adresy zamieszkania poszczególnych 
               współwłaścicieli są różne od adresu osoby zamieszkującej budynek objęty zgłoszeniem wówczas 
               do tego wniosku/ankiety dołącza się kolejny wniosek z podaniem danych współwłaściciela i z jego 
               podpisem bez potrzeby  wypełniania pozostałej części kolejnego wniosku/ankiety.    


