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ANKIETA    

wraz z oświadczeniami Wnioskodawcy   
   

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na mikro instalacje prosumenckie w ramach PROW 2007 – 2013 prosimy o 

wypełnienie ankiety przez osoby zainteresowane posiadaniem takiej instalacji i wzięciem udziału w realizacji takiego projektu. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 90% kosztów (netto) kwalifikowanych inwestycji.  Na chwilę obecną kwota dofinansowania 

nie została precyzyjnie i ostatecznie określona. Kwota dofinansowania inwestycji określona zostanie po pozytywnej ocenie 

wniosku, który Gmina złoży w ramach konkursu. Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem 

ankiety i nieuwzględnieniem nieruchomości w analizie technicznej niezbędnej do opracowywania wniosku o dofinansowanie mikro 

instalacji prosumenckich.   
   
   

Imię i nazwisko    
(wszyscy współwłaściciele)   

   

Adres zameldowania   

   
   
   

Adres Inwestycji    
(miejscowość, ulica, nr domu, nr działki)   

   
   
   

Numer telefonu do kontaktu oraz adres e-mail      
   
   

Tytuł prawny do nieruchomości1      
   
   

Powierzchnia użytkowa budynku (m2) -  zgodna z informacją  

w sprawie podatku od nieruchomości złożoną w UG 

Milejczyce   

   
   
   

Powierzchnia ogrzewana budynku (m2)      
   
   

Rok budowy      
   
   

Rodzaj budynku      
np. mieszkalny/ gospodarczy / mieszany *   

   

  



Rodzaj pokrycia dachowego (np. blacha, eternit, itp.) oraz 
kierunek w stronę świata (południe, południowy wschód, 
południowy zachód, zachód, wschód)   
UWAGA!!! W przypadku instalacji kolektorów na zachodniej lub 

wschodniej połaci dachu instalacja zostanie wykonana tylko na 

jednej połaci. W takim przypadku sprawność systemu może 

spaść o około 30 %.    

   

Kąt nachylenia dachu    płaski/skośny*   

Liczba osób korzystająca z ciepłej wody użytkowej 

w budynku mieszkalnym   
   
   

Średnie zużycie dzienne wody na poczet ciepłej wody 

użytkowej (litr):2   
   
   

                                                   
1 Tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do zgłoszenia ewidencyjnego w konkursie.      

 
   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   

Europa inwestująca w obszary wiejskie   
   

Źródło zasilania ciepłej wody użytkowej3      
   

Powierzchnia przeznaczona na instalację kolektora na połaci 

dachu [m2]   
   
   

Szacowana długość rurociągu solarnego (od kotłowni do 

dachu) w mb (do 10 m, od 10 – 15 m, 15 – 20 m pow. 20 m   
   

Czy istnieje miejsce na zasobnik solarny (bojler) (średnica fi   
600mm, wysokość 1,8m)   
(UWAGA!!! lokalizacja zasobnika musi być w pomieszczeniu, w 

którym nie dojdzie do spadku temperatury poniżej 5 st C.)   

TAK/NIE   

* Niepotrzebne skreślić  Oświadczenia:   

1. Posiadam zameldowanie na terenie Gminy Milejczyce   
3. Ciepła woda użytkowa wyprodukowana z mikro instalacji prosumenckich wykorzystywana będzie jedynie na potrzeby gospodarstwa 

domowego.   
4. Wyrażam zgodę na wydzierżawienie części dachu Gminie Milejczyce, niezbędnej do wykonania montażu kolektorów słonecznych.   
5. Wyrażam zgodę na instalację kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym/gospodarczym/ mieszanym*, do którego posiadam tytuł 

prawny.   
6. Oświadczam iż budynek w którym będzie zainstalowana mikro instalacja prosumencka jest zamieszkały.*   
7. Deklaruję wysokość  wkładu własnego na poziomie minimum 10% wartości inwestycji + podatek VAT.   
8. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w ankiecie i w oświadczeniach.   
9. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na budowę mikro instalacji 

prosumenckich.   
   
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, 

że:   
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Milejczyce,  z siedzibą w Milejczycach, przy ul. Szkolnej 5.   
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu uzyskania dofinansowania na budowę mikro instalacji prosumenckich.   
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich korekty.   

      

Urząd Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17 - 332  Milejczyce Tel  085 6579 070 , fax.85 6579 083    

  
        

          

      



4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę mikro instalacji 

prosumenckich.   
   
    
   
             ………………………………………………..                      ……………………………………..……………………   
                         (Miejscowość i data)                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy)   
   

Wypełnia Urząd Gminy Milejczyce :   
   
___________________________________________________________________________   
Po dokonanej weryfikacji nie zakwalifikowano wniosku do Programu/zakwalifikowano wniosek *   
   
___________________________________________________________________________ Wniosek 

zakwalifikowano na Listę Rankingową pod numerem …………………. .*   

______________________________________________________________________ * niepotrzebne 

skreślić   

                                                                                                                                                                                 
2 Średnia wartość zużycia ciepłej wody użytkowej na osobę wynosi 40 – 50 litrów na dobę 3 Np. piec na drewno, węgiel; kocioł gazowy, kocioł olejowy; bojler 

elektryczny; itp.   
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