Załącznik nr II do Regulaminu uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą
„Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach:
Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Miechów
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

A N K I E T A KWALIFIKACYJNA
Ja, niżej podpisany / a ____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)

Zamieszkały / a w _______________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Adres instalacji _________________________________________________________________________________
(jeżeli inny niż adres zamieszkania)

(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Legitymujący / a się dowodem osobistym nr __________________________________________________________
Numer PESEL _________________________________________________________________________________
Telefon Stacjonarny _____________________________________________________________________________
Telefon komórkowy _____________________________________________________________________________
Adres email: ___________________________________________________________________________________
potwierdzam uczestnictwo w projekcie, polegającym na instalacji kolektorów słonecznych na budynku
mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.

Dane obiektu gdzie będzie przeprowadzona instalacja:


Powierzchnia użytkowa: ________________ m2



Rodzaj dachu:

płaski

spadzisty

pokrycie dachu: ___________________________



Rodzaj paliwa:

węgiel

drewno

gaz

energia elektryczna

olej opałowy

inne: .___________________________________



Liczba osób zamieszkujących obiekt, korzystających z ciepłej wody użytkowej: ____________ osób



Szacowane dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej: ______________ litrów
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Oświadczam, że:


zapoznałem się z warunkami udziału w projekcie zawartymi w umowie



jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 § 1
Kodeksu karnego który brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”



instalacja solarna nie będzie wykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą



posiadam aktualny tytuł prawny do nieruchomości na, której będzie przeprowadzona instalacja
działka nr ewidencyjny____________________________________________________________________
położonej w miejscowości _________________________________________________________________



tytuł prawny który posiadam umożliwia montaż i eksploatacje instalacji zestawu solarnego
w okresie 10 lat od daty odbioru instalacji



działam w porozumieniu i w imieniu pozostałych osób posiadających tytuł prawny
do wymienionej nieruchomości tj. :




imię i nazwisko



imię i nazwisko


imię i nazwisko



imię i nazwisko


imię i nazwisko

imię i nazwisko



w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna

TAK

NIE



korzystam z pomocy społecznej / świadczeń rodzinnych

TAK

NIE



posiadam status rodziny zastępczej

TAK

NIE



posiadam rodzinę wielodzietną (3 lub więcej dzieci)

TAK

NIE
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Wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).

___________________________________________
(miejscowość, data)

___________________________________________________
(podpis)

Załączam:
a) aktualny skrócony odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której położony jest Budynek, potwierdzający, że Wnioskodawca jest
właścicielem lub współwłaścicielem tej nieruchomości. Odpis możliwy do wydrukowania ze strony ekw.ms.gov.pl lub do uzyskania z Wydziału
Ksiąg Wieczystych lub inny dokument stwierdzający własność.
b) pełnomocnictwo dla Wnioskodawcy do złożenia ankiety kwalifikacyjnej podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której
jest położony Budynek, jeżeli ankieta kwalifikacyjna nie jest podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;
Zgodnie z art. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Info Solutions sp. jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, zwana dalej
Spółką,



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu ”Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach:
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” przez podmioty w
nim uczestniczące,



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,



podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
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