
ANKIETA  

Dotycząca zainteresowania udziałem w projekcie budowy instalacji OZE dla mieszkańców 

Gminy Narew w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

Termin składania ankiet do 10.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w  Narwi pok. Nr 2 

Gmina  Narew zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu grantowego budowy instalacji 

fotowoltaicznych produkujących prąd oraz instalacji kolektorów słonecznych produkujących 

energię do podgrzewania wody na potrzeby własne mieszkańców gminy  

(z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).  

Konkurs jest 2-etapowy:   

1. Najpierw Gmina ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego (w okresie styczeń-

listopad 2020 r.) 

2. Po otrzymaniu dotacji Gmina ogłasza konkurs dla mieszkańców, którzy będą chcieli 

z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję a następnie ubiegać się o zwrot części 

środków (w 2021 r.).   

Szczegółowe warunki będą określone w regulaminie konkursu zatwierdzonym przez Urząd 

Marszałkowski.  

Jeśli byłaby Pani /Pan zainteresowana/y udziałem w projekcie proszę podać informacje: 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU 

Imię i Nazwisko __________________________________________________________ 

Miejscowość ________________________  ul. ____________________nr domu______    

kod poczt. ________________________  tel. __________________________________ 

 

Instalacja fotowoltaiczna:  

DANE O ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA PODSTAWIE 

FAKTUR ZA PRĄD:  

 

Proszę wybrać instalację, którą jest Pani/ Pan zainteresowana/y:  

Instalacja fotowoltaiczna  Instalacja kolektorów słonecznych   

Ilość energii elektrycznej pobranej z sieci 

energetycznej w 2018 ROKU                                                      kWh 
Planowana wielkość instalacji (moc) kWp 



 

 

Instalacja kolektorów słonecznych:   

DANE O ZUŻYCIU ENERGII DO PODGRZEWANIA WODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:  

Sugeruje się żeby wnioskować o dofinansowanie na poziomie 65%, co da Gminie dodatkowe 20 punktów 

przy ocenie wniosku – co realnie zwiększa szansę na uzyskanie dotacji. Prosimy zatem o zaznaczenie w 

odpowiedzi dotyczącej poziomu dofinansowania. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
zostałam/em poinformowana/y i przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Narew, Urząd Gminy w Narwi, tel.  85 68 16 016 e-mail:narew@narew.gmina.pl 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, tel.: 507 944 239, email: iod@narew.gmina. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, 

audytu oraz sprawozdawczości w ramach projektu, którego dotyczy ankieta. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym archiwizację i obsługę informatyczną.  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji projektu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. 

archiwizacji. 
7. Mam prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
8. Nie przysługuje mi prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO. 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 

rozporządzenia. 
 
 

Data _________________________                    Podpis_______________________________________________ 

Powierzchnia budynku mieszkalnego, 

który będzie korzystał z instalacji OZE  m2 
Wykorzystanie prądu do celów 

ogrzewania  

(proszę zaznaczyć właściwe) 

 ogrzewanie pomieszczeń energią elektryczną 

 ogrzewanie wody energią elektryczną 

 nie dotyczy  

Rodzaj opału (proszę zaznaczyć właściwe)  Drewno  

Węgiel    

Gaz   

Olej   

Pelet   

Zasilanie elektryczne  
Ilość opału zużytego do podgrzewania wody w 2018 ROKU  

(w m3, w l, tonach  itp. w zależności od wskazanego rodzaju 

opału) 

                                                     

Liczba mieszkańców domu   

Czy zgadza się Pani/Pan aby Gmina Narew ubiegała się o dofinansowanie zadania na 

poziomie 65% ?  

TAK  NIE   


