
Ankieta informacyjna  

dotycząca udziału w projekcie grantowym budowy instalacji fotowoltaicznej 

 
 

I. DANE UCZESTNIKA 

 

A) Adres zamieszkania 

Imię i nazwisko  

 

Kod pocztowy, poczta  

 

Miejscowość, ulica, nr domu  

 

Telefon  

 

 

B) Lokalizacja inwestycji wskazać jeśli inna niż adres zamieszkania: 

 

Miejscowość, ulica, nr domu  

 

Nr działki  

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 

1. Preferowana lokalizacja instalacji  budynek mieszkalny 

  budynek niemieszkalny 

 grunt 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością   własność  

  współwłasność  

3. Budynek  istniejący 

 w budowie (termin pozwolenia na 

użytkowanie ..........................) 

4. Czy na danej nieruchomości prowadzona  jest działalność 

gospodarcza / rolnicza /agroturystyka? 
 nie 

 tak jaka 

………………………………... 

 

5. Czy prowadzona działalność jest w budynku mieszkalnym?   nie 

 tak jaka ……………………… 



6. W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest 

działalność gospodarcza / rolnicza / agroturystyczna , czy 

zamontowane jest odrębne opomiarowanie wykazujące ilość 

energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz 

prowadzonej działalności? 

 

 

 nie 

 tak 

7. Czy na danej nieruchomości jest zainstalowana instalacja 

fotowoltaiczna? 
nie 

 

tak, moc zainstalowanej instalacji 

………………..….. kW  

8.Czy mieszkaniec ubiegający się o grant korzystał z innego 

wsparcia finansowego na budowę instalacji fotowoltaicznej? 
 nie 

tak, 

………………………………………. 

(proszę rodzaj wskazać wsparcia) 

 

9 .Czy mieszkaniec ubiegający się o grant korzystał z innego 

wsparcia finansowego z EFS w latach 2014-2020? 

 nie 

tak, z jakiego 

……………………………………… 

(proszę rodzaj wskazać wsparcia) 

 

10. Średnio roczne  zużycie energii elektrycznej gospodarstwa 

domowego  (wyliczone minimum 180 dni) 

w ostatnim okresie rozliczeniowym wyrażone w kWh/rok 

 

 

………………………………… kWh 

11. Moc umowna obiektu (znajdująca się na umowie 

podpisanej z zakładem energetycznym lub na fakturze za 

energię elektryczną) 

 

……………………..….. kW 

 

12. Deklarowana ilość zużywanej energii elektrycznej w ciągu 

roku wyrażona w kWh po zamontowaniu instalacji 

 

………………………… kWh/ rok 

13.Istniejąca instalacja elektryczna w obiekcie  (znajduje się w 

umowie podpisanej z zakładem energetycznym lub na fakturze 

za energię elektryczną) 

 

 

 jednofazowa 

 trójfazowa  

 

 

14. Preferowana moc instalacji  

(roboczo zakładana produktywność instalacji to 900-950 kWh 

rocznie z 1 kWp mocy zainstalowanej) 

 

 

 

 

..……………..  kWp        

 



15. Okres eksploatacji budynku  
Przez cały rok 

Sezonowo od ...................... do 

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

 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Brańsku, ul. Rynek 8, 17-120 

Brańsk, reprezentowany przez Wójta Gminy Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez kore-

spondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 737 50 31 
 

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontak-

tować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 

iod_ug_bransk@podlaskie.pl  
 

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z realizacją projektów unijnych i in-

nych realizowanych przez Urząd Gminy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań. 
 

- Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy poda-

nia swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobo-

wych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, 

którego dotyczy zgoda. 
 

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w 

dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych. 
 

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązują-

cych przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwa-

rantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wspar-

cia merytorycznego/organizacyjnego. 
 

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związ-

ku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ca-

lach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.  
 

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma 

Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równo-

cześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych. 
 

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych 

danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

 

 

Świadomy/a  jestem, że powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi 

gwarancji otrzymania dofinansowania. 
 

 

 

 

      ……………..……………………………………………… 

(data i podpis) 

 

mailto:iod_ug_bransk@podlaskie.pl

