
 
 
 

 

IMIĘ  

NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

ADRES MONTAŻU INSTALACJI  

NUMER DZIAŁKI  NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ  

TELEFON  ADRES E-MAIL  

 
DANE O CZŁONKACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku otrzymał/a Pan/Pani pomoc 
rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup)? 
  TAK       NIE 

2. Czy któraś z osób będąca członkiem gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną lub osobą 
z zaburzeniami psychicznymi? 
 TAK       NIE 

3. Czy któryś z członków gospodarstwa domowego w dniu złożenia wniosku będzie posiadać przyznane 
prawo do świadczenia rodzinnego? 
 TAK       NIE 

4. Czy gospodarstwo domowe obejmuje rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze? 
 TAK       NIE 

5. Czy któryś z członków gospodarstwa domowego posiada przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego 
i /lub energetycznego? 
 TAK       NIE 

 

DEKLARACJA WYBORU ŹRÓDŁA 
Jakie urządzenia OZE chcielibyście Państwo zainstalować w Waszym domu. 

(zaznaczyć  właściwe pole) 

 - instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej 

 
Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja: 
 

 - 2 - 3 osoby 
 - 4 - 5 osób 
 - 6 i więcej (ilu .............) 

  

 - instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej 

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej: 
 - 2 kW 
 - 3 kW 
 - 4 kW 
 - 5 kW 

UWAGA 
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu. 

Alternatywnie w przypadku instalacji solarnej możliwy jest montaż na ścianie budynku, tarasie lub gruncie. 
Alternatywnie w przypadku instalacji fotowoltaicznej możliwy jest montaż na dachu budynku gospodarczego lub gruncie. 
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INFORMACJE DOT. GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Rodzaj dachu: 

 - jednospadowy     - dwuspadowy                 - płaski        

 - wielospadowy 

  - inny …………………………… 

Poszycie dachu: 
 - blachodachówka     - dachówka                  - eternit  

 - papa      - inne …………………… 

Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w okresie 1 
miesiąca: 

.................................................... m3 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:  ........................... m2 

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków 
za energię w 2016 r.: 

Zużycie:  …………………………………… kWh 

Średni miesięczny rachunek:  ……………………………………. zł 

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię elektryczną: ………………………kW 

Czy w miejscu inwestycji prowadzona jest: 

 - działalność gospodarcza 
 - działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii 
na działalność) 
 - działalność rolnicza  
 - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem energii na 
działalność) 
 - nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza 

 
1. tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji do sieci (najczęściej spotykanymi tytułami do 

władania nieruchomością są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem lub samoistne posiadanie),  
2. montaż instalacji na budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%, zaś na 

budynkach o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powierzchnia użytkowa budynku 
będzie weryfikowana przez Urząd Gminy. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub budynku gospodarczym będzie obciążony stawką 
podatku VAT w wysokości 23%,  

3. rodzaju pokrycia dachowego - eternit, blacha, itp... Jeżeli na budynku, którego użytkownik chce zamontować instalację jest eternit proszę podać 
czy w przeciągu roku planuję się wymianę poszycia. 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o ochronie danych  osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922.): 
Oświadczam, że: 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DOEKO GROUP Sp. z o.o. oraz podmioty z nią współpracujące i powiązane do 

celów związanych ze świadczeniem usług doradczych w zakresie pośrednictwa finansowego, doradztwa dotacyjnego oraz innych usług 
świadczonych przez Spółkę, a w szczególności do: przedstawienia mi oferty z DOEKO GROUP Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących, 
podjęcia działań niezbędnych do zawarcia przeze mnie umowy z instytucjami finansowymi i innymi współpracującymi z DOEKO GROUP Sp. 
z o.o., której przedmiotem są wybrane przeze mnie usługi, przekazywania moich danych osobowych instytucjom współpracującym z DOEKO 
GROUP Sp. z o.o. w celu zawarcia ze mną umowy oraz obsługi po jej zawarciu, informowania mnie o zmianach rynkowych w zakresie oferty 
DOEKO GROUP Sp. z o.o. i podmiotów współpracujących z DOEKO GROUP Sp. z o.o.  

 jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich. 
Oświadczam ponadto, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, 

 wyrażam zgodę na przechowywanie przez DOEKO GROUP Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie oryginałów dokumentów lub/oraz ich kopii. 
 

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym również opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Piekoszów. 

 
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Projekt będzie realizowany przez Gminę Piekoszów 
w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata         
2014  - 2020, Działanie 3.1 – „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 

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