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Ankieta informacyjna 

1. DANE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI1 
 

Imię i nazwisko   

Adres   

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Adres nieruchomości, na której ma 
być montowana instalacja 
(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Nr ewidencyjny działki oraz obręb 
geodezyjny 

 

Tytuł prawny do nieruchomości 
oraz dokument, z którego to prawo 
wynika (należy zaznaczyć 
prawidłową opcję) 

       Własność – Akt notarialny 
       Współwłasność – Akt notarialny 
       Umowa dzierżawy 
       Umowa najmu 

 
3. DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE MONTOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA I/LUB 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

Okres eksploatacji obiektu (należy 
zaznaczyć prawidłową opcję) 

       Przez cały rok   
       Sezonowo od …………………. Do ……………………..        

Czy pod wskazaną lokalizacją 
inwestycji jest prowadzona 
działalność gospodarcza (w tym 
rolnicza)? 

       Tak 
       Nie        

Czy w budynku, w którym 

planowana jest instalacja ogniw 

fotowoltaicznych / kolektorów 

słonecznych istnieje wydzielona 

instalacja do prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz 2 

liczniki? 

       Tak 
       Nie        

Czy budynek jest objęty nadzorem 

konserwatora zabytków lub układu 

urbanistycznego? 

       Tak 
       Nie        

Liczba osób w gospodarstwie domowym, tj. dla ilu osób ma służyć w/w instalacja (ilość osób zamieszkujących 
w danej nieruchomości będzie weryfikowana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych), w tym: 

Liczba osób ogółem:  

Liczba osób, które rozliczyły PIT za 
2018 w II Urzędzie Skarbowym w 
Białymstoku, wskazując jako 

 

                                                           
1 w sytuacji współwłasności, po zakwalifikowaniu się do projektu wymagane będą zgody wszystkich 
współwłaścicieli zgłoszonej nieruchomości 
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miejsce zamieszkania Gminę 
Michałowo 

Liczba osób, które są podatnikami 
podatku rolnego i nie zalegają z 
zapłatą tego podatku 

 

Czy budynek jest zamieszkały przez 
osobę z niepełnosprawnością? 

       Tak  
       Nie         

Czy mieszkaniec ubiegający się o 
grant korzystał z innego wsparcia 
finansowego, np. środków UE na 
montaż instalacji? 

       Tak  
       Nie         

Czy budynek jest oddany do użytku?        Tak  
       Nie         

Data oddania obiektu do 
użytkowania (dd/mm/rrr) lub 
planowana data oddania do 
użytkowania (dd/mm/rrr) 

 

Powierzchnia użytkowa budynku 
mieszkalnego (m2) 

 

Rodzaj obiektu (należy zaznaczyć 
prawidłową opcję) 

       Wolnostojący 
       Bliżniak 
       Zabudowa szeregowa  

Czy budynek jest wyposażony w 
instalację odnawialnego źródła 
energii? (należy zaznaczyć 
prawidłową opcję) 

       Tak (jaka? ) ………………………   
       Nie         

Rodzaj dachu (należy zaznaczyć 

prawidłową odpowiedź) 

       Jednospadowy 
       Dwuspadowy 
       Kopertowy  
       Płaski 
 

Rodzaj pokrycia dachu (należy 

zaznaczyć prawidłową odpowiedź) 

       Blacha 
       Blachodachówka 
       Gont 
       Azbest* 
* właściciel budynku, którego dach pokryty jest materiałami lub wyrobami 
zawierającymi azbest może wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia 
oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej lub montażem 
kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymieni pokrycie dachowe na nowe. 

      Inny (jaki?) ………………………………………… 

Stan techniczny poszycia dachu i 
więźby dachowej (należy zaznaczyć 
prawidłową odpowiedź) 

      Bardzo dobry 
      Dobry 
      Zły (wymaga remontu)* 
* właściciel budynku przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej lub 
montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, dokona niezbędnego remontu dachu, tak 
by umożliwić prawidłowy montaż instalacji. 

Przyłącze energetyczne do budynku 
(należy zaznaczyć prawidłową 
odpowiedź) 

      Napowietrzne 
      Doziemne 

Instalacja odgromowa 

(należy zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź) 

 
      Tak 
      Nie 

 

Dodatkowe warunkowania bądź wymagania mogące mieć wpływ na możliwość instalacji OZE oraz na 
koszty wykonania montażu 
 

Wnioskowane odnawialne źródło 
energii (w zależności od zaznaczonej 
opcji należy wypełnić punkt 4 i/lub 5 
niniejszej ankiety) 

      Instalacja fotowoltaiczna (energia elektryczna) 
      Instalacja solarna (ciepła woda użytkowa) 
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4. DANE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z MONSTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (do produkcji 

energii na potrzeby własne gospodarstwa domowego) 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej w ostatnim 

okresie rozliczeniowym 

wyrażone w kWh (dane z 

faktur za energię) 

 

 

………………………………………. kWh/rok 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej w ostatnim 
okresie rozliczeniowym 
wyrażone w PLN (dane z 
faktur za energię) 

 
 

        ……………………………………….  PLN/rok 
 

 

Deklarowana ilość zużywanej 

energii elektrycznej w ciągu 

roku wyrażona w kWh po 

zamontowaniu instalacji 

 

 

 ………………………………………… kWh/rok 

 

Moc przyłączeniowa 
wyrażona w kW wynikająca z 
umowy z operatorem  

 
                    ………………………………………… kW 
 

Opcjonalne planowane 
wyposażenie budynku 
(należy zaznaczyć prawidłową 
opcję) 

       Kuchnia indukcyjna  …………………kW 
       Pompa ciepła ………….…….………...kW 
       Ogrzewanie elektryczne ………….. kW  
       Klimatyzacja ………….………………….KW 

 inne podać jakie………………………………………..KW 
 

Oczekiwana moc instalacji 
fotowoltaicznych wyrażona 
w kW (należy zaznaczyć 
prawidłową odpowiedź) 

       1 kW 
       1,5 kW 
       2 kW  
       2,5 kW 
       3 kW 
       3,5 kW 
       4 kW 
       4,5 kW 
       5 kW 
       Więcej niż 5 kW (ile?) ……………………. 
UWAGA: Moc instalacji PV powinna być dostosowana do rocznego 
zapotrzebowania na energię elektryczną i nie powinna być większa od mocy 
umownej. Przy wyższej mocy trzeba będzie uzyskać nowe warunki 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. 

Miejsce montażu instalacji 

(należy zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź) 

 
  Grunt  
  Budynek gospodarczy dach 
  Budynek gospodarczy ściana 
  Budynek mieszkalny dach 
  Budynek mieszkalny ściana 
  Mieszane podać jakie………………………………………….. 

 

Obiekty zacieniające 

(należy zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź) 

       Brak 
       Drzewa 
       Inny budynek 
       Inne (jakie?) ………………………….. 

Operator/dostawca energii 

(należy zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź) 

       PGE 
       Enea 
       Energa 
       Tauron 
       Inny (jaki?) ……………………………. 

Preferowany sposób 

okablowania instalacji 
       Elewacja 
       Natynkowo 
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(należy zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź) 

       Inny (jaki?) …………………………… 

 
5. DANE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z MONSTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH (do podgrzewania 

wody użytkowej) 

Ilość zużywanego opału 
rocznie (w m3/tonach lub GJ) 

 …………………………………… m3 lub t  
(drewno, węgiel, gaz, olej opałowy) 
 ……………………………………..GJ (energia cieplna) 

Średnie miesięczne zużycie 

wody w budynku (w litrach) 

 

…………………………………….. litrów /m-c 

 

Jaki obecnie używacie 
Państwo rodzaj paliwa do 
podgrzewania ciepłej wody?  
(należy zaznaczyć prawidłową 
odpowiedź) 

       Drewno 
       Węgiel 
       Pelet 
       Olej opałowy 

       Gaz ziemny 
       Sieć ciepłownicza 
       Inne (jakie?) ………………………….. 

Lokalizacja istniejącego 
zbiornika ciepła woda 
użytkowa 

       Kotłownia 
       Piwnica 
       Poddasze 
       Inne (jakie?) …………………. 

Pojemność istniejącego 
zbiornika ciepłej wody w 
litrach 

 

Czy w budynku mieszkalnym 
jest miejsce na dodatkowy 
zbiornik c.w.u. (ciepła woda 
użytkowa)? (należy zaznaczyć 
prawidłową odpowiedź, do 
200 l -do 2m/200-300 pow. 
2m) 

       Tak 
       Nie 
 

Proponowana lokalizacja 
zbiornika wody 
(pomieszczenie/wysokość) 
(należy zaznaczyć prawidłową 
odpowiedź) 

       Kotłownia, wysokość: ……………………….. 
       Pomieszczenie gospodarcze, wysokość: ………………………. 
       Piwnica, wysokość: ……………………. 
       Łazienka, wysokość: ………………………. 
       Kuchnia, wysokość: ……………………. 
       Inne (jakie?) …………………., wysokość: ……………………….. 

Preferowany sposób 

okablowania instalacji 

(należy zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź) 

       Elewacją 
       Wolny kanał wentylacyjny 
       Wewnątrz budynku 
       Inny (jakie?) …………………. 

 

6. OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.   
2. Oświadczam, że energia elektryczna wyprodukowana przez instalacje zdefiniowana w niniejszej 

deklaracji będzie wykorzystywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego (potrzeby socjalno-
bytowe nie związane z działalnością gospodarczą i/lub rolniczą. 

3. Wyrażam zgodę na dokonanie oceny technicznych warunków montażu instalacji PV/solarnej, we 
wskazanej przeze mnie lokalizacji, przez osoby upoważnione przez Gminę Michałowo.  

4. Wyrażam zgodę na utrzymywanie planowanej instalacji na powyższej nieruchomości, przez okres co 
najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty 
niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej 
instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), 
które w całości poniosę. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy: 
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a) konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości 
uniemożliwi instalację urządzenia, 

b) kryteria formalne określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP (Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego) wyłączą moją nieruchomość/ osobę z możliwości dofinansowania, 
nie będę mógł wziąć udziału w programie. 

7. Oświadczam, że mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany jedynie pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, 
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w 
których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4). 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis właściciela/ 
                                                                                                                                współwłaściciela nieruchomości)



 
 

6 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. 
U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Burmistrz Gminy Michałowo - 
Urząd Miejski w Michałowie z siedzibą w Michałowie, ul. Białostocka 11. 
 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl 
 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o 
ochronie danych tj. Pana/Pani zgody w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na 
odnawialnych źródłach energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014 - 
2020, 
 

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże 
się konieczność przetwarzania danych (np.: wykonawcy projektu). 
 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO 
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  
b) usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 
d) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w 
projekcie. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych. Dane osobowe podaję dobrowolnie i 
oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 
 

 

 

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

          (miejscowość i data)                                                         (czytelny podpis właściciela/ 
                                                                                                 współwłaściciela nieruchomości) 
 

mailto:iod_um_michalowo@podlaskie.pl

