Gmina Czorsztyn
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, Polska
tel.: (+48) 18 2750070, fax.: (+48) 18 2750987
www.czorsztyn.pl
e-mail: gmina@czorsztyn.pl

_______________________________________________________________________________________________________________

ANKIETA DOTYCZĄCA MIKROINSTALACJI
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH DLA GMINY CZORSZTYN

Dane osoby zainteresowanej:
Imię i nazwisko

Adres

Numer telefonu, adres e-mail
Numer działki
układ fazowy

1 faza
3 fazy

I. Charakterystyka obiektów budowlanych wchodzących
domowego.
Wyszczególnienie
Obiekt A
Rok budowy
Posiadany tytuł prawny do
obiektu1
Technologia budowy2
Powierzchnia ogrzewana [m2]
Powierzchnia
południowej
ekspozycji dachu dla instalacji
wykorzystującej energię słońca
[m2]
Rodzaj pokrycia dachowego3
Liczba osób
Wykorzystanie gazu z butli
Rodzaj ogrzewania
Piec – drewno
tak / nie
Piec – węgiel
tak / nie
Kocioł węglowy
tak / nie
Kocioł gazowy
tak / nie
Kocioł olejowy
tak / nie
Kocioł – pellet
tak / nie
Instalacja solarna c.w.u.
tak / nie
Bojler elektryczny c.w.u.
tak / nie
Inny (wskazać jaki)
1

w

skład

gospodarstwa

Obiekt B

tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie
tak / nie

Tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny w celu uzyskania przyłącza mikroinstalacji do sieci (prawo
własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa)
2 Technologia budowy – drewniany, murowany (pustak, cegła)
3 Rodzaj pokrycia dachowego – eternit, blacha, itp.

II.

Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych [kW]

Rodzaj urządzenia
Lodówka
Zamrażarka
Pralka
Zmywarka
Kuchenka elektryczna
Kuchenka mikrofalowa
Piekarnik elektryczny
prodiż
Okap kuchenny
Podgrzewacz wody

Moc [kW]

Rodzaj urządzenia
Żelazko
Odkurzacz
Silniki
Hydrofor
Czajnik elektryczny
Grzejnik elektryczny
Suma żarówek

Moc [kW]

Łączna moc wszystkich urządzeń ……………………………… kW

III.

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków
za energię z ostatnich 12 miesięcy

Wyszczególnienie

Zużycie w okresach rozliczeniowych4
Zużycie rzeczywiste [kWh]
Zużycie szacowane [kWh]

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem w roku
Moc umowna (przyłączeniowa)5 ……………………… kW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji niniejszego projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

Maniowy, dnia ……………………………..

4
5

…………….………………………………………

Zużycie podać z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe (miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne)
Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRAWA DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE REALIZACJI I OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU DOT.
MONTAŻU OZE W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………......…………………………………………………………
legitymujący(a) się .……………………………………………………………………………………………..
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

zamieszkały(a):
……………………………………………………………………………...………………………………….....
(adres)
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka(i) numer: ……………………………………………………………………………………………
znajdująca(e) się w miejscowości: ……………………..………………………………………………………..,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym / gospodarczym /innym ……………….………………………
wynikające z tytułu:
1) własności (księga wieczysta)
2) współwłasności (księga wieczysta)
3) inne (podać jakie, np. umowa użyczenia, najmu, dzierżawy)
……………………………………………………………………………………………………………
….
Oświadczam, że planowana instalacja odnawialnych źródeł energii realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zlokalizowana pod ww.
adresem będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe.
W oparciu o powyższe dane oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie
w dysponowanie Gminie Czorsztyn części w/w nieruchomości o powierzchni niezbędnej do
zainstalowania odnawialnego źródła energii i jego prawidłowego funkcjonowania, w celu realizacji
inwestycji pod nazwą: „Montaż OZE w indywidulanych gospodarstwach domowych” oraz przez
okres trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.12.2026 r. Ponadto deklaruję chęć udziału w w/w
projekcie.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych,
zamieszczonych powyżej.

Maniowy,……………………………..

…….………………………………………

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
1.

Administratorem Państwa danych jest Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, tel. 18 275 00
70.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł
energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia,
Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w ramach RPO WM 2014 – 20204, 4 Oś Priorytetowa Regionalna
polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak również w celu realizacji praw
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, przyjętego
Decyzją Komisji z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” do wsparcia z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP006.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, czyli w okresie realizacji projektu oraz w
okresie trwałości projektu tj. 5 lat od daty ostatniej płatności końcowej, w tym przepisów archiwalnych UG
Czorsztyn - Zarządzenie Nr WG.120.24.2014 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29.12.2014 r. w sprawie
określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Czorsztyn.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji, a ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, czyli Instytucji Zarządzającej - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego.

Maniowy, dnia ……………………………..

…………….………………………………………

