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ANKIETA  

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA / KOLEKTORY SŁONECZNE 

 

Ankieta pełni funkcję informacyjną w celu zbadania potrzeb mieszkańców Miasta Zambrów  

w zakresie potencjalnej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów 

słonecznych na budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców 

(mieszkańców) z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, w tym rolnicza (wyłączenie dotyczy także budynków krytych azbestem). 

Miasto Zambrów planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (Działanie 5.1 Energetyka 

oparta na odnawialnych źródłach energii), w ramach którego Grantobiorcy (mieszkańcy) będą 

mogli uzyskać grant na instalację fotowoltaiczną i/lub kolektory słoneczne.  

Zebrane dane posłużą do określenia zapotrzebowania na dany rodzaj oraz moc instalacji,  

w związku z czym należy rzetelne oszacować swoje potrzeby, aby dostosować instalacje do 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną /cieplną.  

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii 

elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą 

grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii 

elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie 

rozliczeniowym. 

Ankietę należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów, 

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 10.01.2020 r. 

 

Maksymalne, dopuszczalne konkursem wartości kosztów kwalifikowanych: 

1. Instalacja fotowoltaiczna: 

- o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 tys. zł za 1 kWp 

- o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 tys. zł za 1 kWp 

2. Instalacja kolektorów słonecznych: 

- dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 tys. zł 

- dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 tys. zł 

- dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 tys. zł 

 

Planowany poziom dofinansowania: 65% 

Planowany udział własny Grantobiorcy: 35% 

 

 

Rodzaj instalacji, który planuję zamontować  (właściwe zaznaczyć krzyżykiem ⌧) 

Instalacja fotowoltaiczna □ 

Kolektory słoneczne □  

Instalacja fotowoltaiczna  

i kolektory słoneczne 
□  
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DANE IDENTYFIKACYJNE 

I. Dane potencjalnego uczestnika projektu – właściciela/współwłaściciela nieruchomości 

Adres zamieszkania 

Imię  

Nazwisko  

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Nr działki  

Nr telefonu  

(osoba do kontaktu) 

 

Adres e-mail   

Lokalizacja instalacji (jeżeli jest inna niż adres zamieszkania) 

Miejscowość, kod pocztowy  

Ulica, nr domu  

Nr działki  

Tytuł prawny władania 

nieruchomością 

Nr Księgi Wieczystej  

 

III. Dane dotyczące instalacji fotowoltaicznej (jeśli dotyczy) 

Roczne zużycie energii elektrycznej w 2018 r.  ……………………………...…  kWh rok 

Deklarowana ilość zużywanej energii 

elektrycznej w ciągu roku wyrażona w kWh po 

zamontowaniu instalacji 

 

………………………………...  kWh rok 

Preferowana moc instalacji 

(roboczo zakładana produktywność instalacji to 900-

950 kWh rocznie z 1 kWp mocy zainstalowanej) 

………………………………..…… kWp 

II. Dane dotyczące budynku, w którym będzie montowana instalacja OZE (właściwe 

zaznaczyć krzyżykiem ⌧) 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji 

jest prowadzona lub zarejestrowana 

działalność gospodarcza, w tym rolnicza? 

 

□TAK            

Rodzaj działalności  …………………..…… 

□NIE 

Rodzaj pokrycia dachu ……………………………………………… 

Dostępna powierzchnia połaci dachu     

(wyłączając połać północną,  

preferowana południowa) 
…………………….……………………. m
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Orientacja budynku względem stron świata 

– ekspozycja połaci dachu na której 

lokalizowana jest instalacja 
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IV. Dane dotyczące kolektorów słonecznych (jeśli dotyczy) 

Liczba osób w gospodarstwie domowym …………………………………………… 

Średnie miesięczne zużycie wody w budynku …………………………..……litrów/m-c 

Rodzaj zużywanego opału do celów 

grzewczych i podgrzewania wody użytkowej 

biomasa/węgiel/gaz ziemny/gaz płynny 

inne ……………………………………. 

Ilość używanego w skali roku opału w [t lub m
3 

lub mp - metrach przestrzennych] 

 

…………………………………………… 

 
Oświadczam, że: 

1. nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Miasta Zambrów,  

2. informacje podane w ankiecie są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym, 

3. w  przypadku  zakwalifikowania  do  udziału  w  projekcie zobowiązuję się do  podpisania 

Umowy o powierzenie grantu,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Miasto Zambrów 

oraz do pokrycia udziału własnego,  

4. przyjmuję do wiadomości, że projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania 

dofinansowania, 

5. przyjmuję do wiadomości, że ankieta stanowi tylko i wyłącznie funkcję informacyjną  

i nie wiąże się z podjęciem zobowiązania przez Miasto Zambrów. 

 

 

……………………      …………………………………… 

         Data                          Podpis  

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

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

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, o zasadach 
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3,  

18-300 Zambrów; tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl; 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zbadania potrzeb w zakresie potencjalnej możliwości montażu instalacji 

fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych.  

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach 

sprawowania władzy publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją ww. celu przechowywane będą przez okres 1 roku. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uzasadnionych 

przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu wykonania 

swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Miastem Zambrów. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Podanie danych zawartych w ankiecie jest dobrowolne.  

 

……………………      …………………………………… 

         Data                          Podpis  


