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ANKIETA OSOBY FIZYCZNEJ WYRAŻAJĄCEJ CHĘĆ UDZIAŁU  

W PROGRAMIE WSPÓŁFINANSOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020  

– NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH 

 

Imię i nazwisko: 

( wszystkich właścicieli: telefon, adres email) 

 

Jestem zameldowany na terenie Gminy 

Miasto Reda 

 TAK 

 NIE 

Adres/ nr działki  

Powierzchnia użytkowa budynku (m2)  

Jestem zainteresowany instalacją  (w 

zakresie pkt od 2 do 5 można zaznaczyć tylko 

jedną odpowiedź) 

 1. Instalacja solarna 

 2. Instalacja fotowoltaiczna 

 3. Gruntowa pompa ciepła z kolektorem    

    pionowym z c.w.u 

 4. Gruntowa pompa ciepła z kolektorem  

    poziomym z c.w.u 

 5. Instalacja fotowoltaiczna z gruntową  

    pompą ciepła z kolektorem …………… 

Budynek  nowy  

 w budowie  

 istniejący  

Rodzaj instalacji elektrycznej w budynku  jednofazowa  

 trójfazowa  

Charakterystyka Obiektu  budynek mieszkalny 

jednorodzinny  

 budynek wielofunkcyjny 

 inne ………………………………………… 

Ilość zużywanej energii elektrycznej w skali 

roku [kWh] 

 

Średnia wysokość rachunku za energie 

elektryczną z 2015 r. [zł/ miesiąc] 

 

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej, 

solarnej do montażu [KW] 

 

Planowana moc gruntowej pompy ciepła, do 

montażu [KW] 

 

 

Moc umowna (przyłączeniowa)(1) .............. kW. 

 

  

(1) Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażana 

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

opłacie sieciowej stałej lub opłacie przejściowej – patrz załącznik.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.) informuje się, że:  
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33,  

84-240 Reda. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania informacji  

o zainteresowaniu uzyskaniem  dofinansowania na budowę mikroinstalacji 

prosumenckich w ramach RPO WP 2014-2020. 
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie determinuje możliwości uzyskania 

dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich. 

5. Wypełnienie ankiety nie stanowi elementu rekrutacji do projektu, która odbędzie się  

w późniejszym terminie  i w sposób określony w informacji wstępnej. 
 

……………………………………………………………. 

 ( podpis i data ) 

 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania informacji o zainteresowaniu 

uzyskaniem  dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich w ramach RPO 

WP 2014-2020. 

 
 

……………………………………………………………. 

 ( podpis i data ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


