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 ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 

WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI/WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAINTERESOWANYCH 

EWENTUALNYM MONTAŻEM KOTŁÓW NA BIOMASĘ ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA 

ANKIETY (OD PUNKTU 1 DO 16 ORAZ W CZĘŚCI KOCIOŁ NA BIOMASĘ)  I ZŁOŻENIA JEJ W 

TERMINIE DO 20.01.2023 ROKU W URZĘDZIE GMINY W KOCIERZEWIE POŁUDNIOWYM W 

GODZINACH: 800 - 1600 W POKOJU NR 2. 

 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU: 

1. Akceptacja regulaminu uczestnictwa w Projekcie pn. „Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy” 
dostępnego na stronie www.kocierzew.pl oraz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym . 

2. Uregulowany stan prawny dotyczący własności nieruchomości. 
3. Deklaracja zapłaty za wykonany projekt instalacji (max. 400 zł), wykonany przez firmę wskazaną przez Urząd 

Gminy. 
4. Zadeklarowanie wpłaty w wysokości: 

− 15% kwoty kosztów kwalifikowalnych 

− 100 % kwoty ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych 

− pełnej kwoty podatku VAT należnego od kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (stawka 8%) 

(Szacowany koszt instalacji 1 kW w przypadku paneli fotowoltaicznych wynosi 4000 zł- 5500zł). 

5. Dofinansowanie mogą uzyskać tylko osoby fizyczne na potrzeby gospodarstwa domowego, nie działalności 
gospodarczej czy rolniczej. 

6. Zadeklarowanie wykonania przeglądu instalacji elektrycznej budynku na własny koszt. Zgodnie z prawem 

budowlanym art. 63, minimum raz na 5 lat w okresie trwania projektu. 

7. Uregulowane należności wobec Gminy Kocierzew Południowy co najmniej na koniec 2020 roku (np. podatki, 
opłaty itp.) 

8. Planuje się objęcie projektem 150 instalacji. W sytuacji gdy regulamin konkursu pozwoli na zwiększenie 

dofinansowania, do projektu mogą zostać zakwalifikowane kolejne osoby z listy. 

9. Instalacje powyżej 6 kW podlegać będą kontroli Państwowej Straży Pożarnej (na koszt mieszkańca) 

10. Montaż instalacji fotowoltaicznej może wiązać się ze zmianą taryfy. 

 

Udział w projekcie jest dobrowolny. 

 

 
Uwaga: Złożenie ankiety nie oznacza realizacji inwestycji, a stanowi jedynie 
podstawę do poznania potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 
 

 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nr działki: ……………………………………………..          Obręb ewidencyjny: ……………………………….. 

5. Numer telefonu: ……………………………………         Adres e-mail: …………………………………………… 

http://www.kocierzew.pl/
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6. Preferowany rodzaj instalacji oze1 - można zaznaczyć dowolne warianty:  

 panele fotowoltaiczne                               

 kotły na biomasę 
7. Czy w budynku występują instalacje OZE? (Jeżeli tak, należy podać zainstalowaną moc i roczną 

produkcję): 

 kolektory słoneczne, moc instalacji (kW): ……………………………………………………… 

 panele fotowoltaiczne, moc instalacji (kW): …………………………………………………… 

 kocioł na biomasę, moc instalacji (kW): …………………………………………………………. 

 pompa ciepła, moc instalacji (kW): ………………………………………………………………… 

 inne/jakie?................................................, moc instalacji (kW): ……………………… 

 nie występują 
8. Powierzchnia użytkowa budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego - powierzchnia 

lokalu) - należy podać dokładną wartość: …….…………….………………… m² 

9. Czy pod wskazanym adresem jest prowadzona lub zarejestrowana działalność 
gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza: 

 Tak. Jeśli tak, proszę podać rodzaj działalności: ……………………………………………………….. 

 Nie 
10. Jeśli tak, to czy jest osobny licznik energii elektrycznej na działalność 

gospodarczą/agroturystyczną/rolniczą? 

 Tak 

 Nie 
11. Liczba osób stale zamieszkująca w budynku: ………………………………… 

12. Czy obiekt posiada instalację odgromową: 

 Tak               

 Nie 
13. Czy obiekt posiada instalację uziemiającą: 

 Tak 

 Nie  
14. Czy budynek/działka jest objęta nadzorem konserwatora zabytków: 

 Tak 

 Nie 
15. Czy w budynku jest stały dostęp do Internetu:  

 Tak 

 Nie 
16. Czy w budynku jest Wi-Fi: 

 Tak 

 Nie 

PANELE FOTOWOLTAICZNE  

1. Moc umowna (przyłączeniowa)2………………………………………………… (z faktury) 

2. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za cały 

2020 rok: ……………………………………………………………………………………… (z faktury) 

3. Proponowane miejsce instalacji paneli fotowoltaicznych: 

 
1 Wybór ten ma charakter poglądowy i nie jest wiążący. 
2 Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażona w [kW]. 

Często występuje w fakturach za energię elektryczną pod pozycją „moc umowna” lub w pozycji „ilość” przy 

opłacie sieciowej stałej lub przy opłacie przejściowej. 
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 dach płaski 

 elewacja  

 dach skośny strona południowa  

 grunt (wykluczony jest montaż instalacji na działce znajdującej się po innej stronie 
drogi niż działka na której wybudowany jest dom) 

 dach skośny strona południowo-wschodnia  

 budynek gospodarczy  

 dach skośny strona południowo-zachodnia  

 balkon/taras 
4. Pokrycie dachu:  

 dachówka: ceramiczna/karpiówka/cementowa  

 ondulina  

 blacha: karpiówka/trapezowa/płaska/profilowana  

 eternit: falisty  

 gont/papa  

 eternit: płaski 
5. Proszę wskazać rodzaj instalacji na obiekcie: 

 Instalacja jednofazowa 

 Instalacja trójfazowa 

KOCIOŁ NA BIOMASĘ 

1. Moc istniejącego kotła: ……………………….…................. kW  

2. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………………………. ton  

3. Roczne zużycie wody: ................................................ m3  

4. Rodzaj paliwa obecnie używanego do podgrzewania wody użytkowej: 

…………………………………………………………………………………….. 

5. Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania domu: 

…………………………………………………………………………………..…. 

6. Klasa energetyczna istniejącego źródła ciepła: 

……………………………………………………… 

7. Istniejące źródło ciepła dla podgrzania ciepłej wody użytkowej:  

 kocioł gazowy 1-funkcyjny z wolnostojącym zasobnikiem  

 kocioł gazowy 2-funkcyjny  

 kocioł gazowy 1-funkcyjny ze zintegrowanym zasobnikiem  

 kocioł gazowy gaz ziemny/płynny 

 kocioł na paliwo stałe węgiel  

 kocioł na paliwo stałe opalany biomasą  

 przepływowy podgrzewacz wody  

 pojemnościowy podgrzewacz wody 

 kocioł olejowy  
8. Istniejące źródło ciepła centralnego ogrzewania:  

 kocioł gazowy 1-funkcyjny z wolnostojącym zasobnikiem  

 kocioł gazowy 2-funkcyjny  

 kocioł gazowy 1-funkcyjny ze zintegrowanym zasobnikiem  

 kocioł gazowy gaz ziemny/płynny 
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 kocioł na paliwo stałe węgiel  

 kocioł na paliwo stałe opalany biomasą  

 kocioł olejowy  

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI DZIAŁKI: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………          

2. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………        

W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania w trakcie podpisywania umów obowiązkowe będą 
podpisy wszystkich współwłaścicieli. 
 
Akceptuję Regulamin uczestnictwa w projekcie pn.: „Zielona energia w Gminie Kocierzew 
Południowy”. 

 

……………………….………..…………………………………………. 
                                                                                                      (czytelny podpis) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie na potrzeby oszacowania 
zapotrzebowania na montaż instalacji OZE na terenie Gminy Kocierzew Południowy, na podstawie art. 6 lit. a 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) 

 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Kocierzew Południowy, reprezentowana przez Wójta Gminy 

Agnieszkę Wojda. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją 

Projektu pn. „Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy” 

2)  Współadministratorem danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zakresu danych osobowych Wnioskodawców, Beneficjentów i Partnerów oraz ich 

pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; 

b)Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”. 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider – magdalena@kuszmider.com.pl 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie internetowej www.kocierzew.pl oraz w pok. nr 2 w 
Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.  

 

……………………….………..…………………………………………. 
                                                                                                      (czytelny podpis) 

http://www.kocierzew.pl/

