
Załącznik  nr 1 do Regulaminu  

Wniosek 

Nazwisko i Imię Właściciela-Wnioskodawcy  

 
Imiona i nazwiska pozostałych właścicieli 

 
 

Telefon Wnioskodawcy 

e-mail Wnioskodawcy 
 

Seria i numer dowodu osobistego  
PESEL  
Adres zamieszkania  

Adres budynku do instalacji  
Czy w budynku gdzie przewiduje się montaż instalacji 

jest prowadzona działalność gospodarcza 
                            TAK 
Nazwa: 

NIE 

Powierzchnia użytkowa budynku (m2) 

przeznaczonego do Instalacji 
 

Numer Księgi Wieczystej 

lub inny dokument potwierdzający własność 
CZ1M/ _  _  _  _  _  _  _  _  / _ 

Numer działki  

Liczba osób zamieszkujących budynek:  

Proszę o zaznaczenie jednej interesującej Państwa instalacji  (znakiem X)  oraz 

udostępnienie informacji odnośnie wybranej Instalacji OZE: 

Kolektory słoneczne Instalacja fotowoltaiczna Pompa ciepła 

   

Informacje odnośnie kolektorów słonecznych:  

1. Dane dotyczące zużycia wody: średnia z roku 2014…………… m
3
 

2. Preferowane położenie kolektorów słonecznych: dach/ elewacja/ inne 

jakie……………… 

3. Dach pokryty jest ………………………  

4. Położenie dachu względem stron świata: ……………………… 

5. Czy budynek przewidziany do montażu  Instalacji posiada wolny przewód kominowy: 

TAK/ NIE 

6. Jak obecnie ogrzewają Państwo wodę do celów socjalno-bytowych:  
- centralny kocioł CO z zasobnikiem CWU……kW, węglowy/gazowy/olejowy/na 

biomasę/propan skroplony 

- podgrzewacz pojemnościowy: …..kW, elektryczny/ gazowy / propan skroplony 

- podgrzewacz przepływowy:……..kW, elektryczny/ gazowy/ propan skroplony 

- centralny kocioł dwufunkcyjny CO + CWU. …..kW, gazowy/ olejowy/ propan skroplony 

- kominek, …. kW 

- inne, jakie: …………………….. 
 

 

Informacje odnośnie modułów fotowoltaicznych:  
1. Preferowane położenie modułów: dach/ inne jakie…………………. 

2. Dach pokryty jest ……………………. 

3.Położenie dachu względem stron świata: ………………………………. 



4. Lokalizacja rozdzielni elektrycznej ( skrzynki przyłączeniowej budynku): 

Wewnątrz budynku/ na zewnątrz budynku/ na budynku 

5. Moc przyłączeniowa budynku ……………….kWh 

6. Zużycie energii (odczytać w KWh z rachunków za prąd): za rok 2014 ……………………………. 

 

Informacje odnośnie pomp ciepła:  

1.  Dane dotyczące zużycia wody: średnia z roku 2014  ………………………… m
3
 

2.Preferowane miejsce montażu pompy ciepła
 
na c.w.u: kotłownia/inne………………  

3. Jak obecnie ogrzewają Państwo wodę do celów socjalno-bytowych:  
- centralny kocioł CO z zasobnikiem CWU……kW, węglowy/gazowy/olejowy/na 

biomasę/propan skroplony 

- podgrzewacz pojemnościowy: …..kW, elektryczny/ gazowy /propan skroplony 

- podgrzewacz przepływowy:……..kW, elektryczny/gazowy/propan skroplony 

- centralny kocioł dwufunkcyjny CO + CWU. …..kW, gazowy/olejowy/ propan skroplony 

- pompa ciepła…. kW ; z wymiennikiem gruntowym/powietrznym 

- kominek, …. kW 
 

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.  

Ponadto oświadczam że:  

 

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

osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych we Wniosku w celu uzyskania dofinansowania na 

budowę mikroinstalacji prosumenckich oraz promocję projektu. 

2.  Na dzień złożenia wniosku nie posiadam zaległości: 

- w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do 

wszystkich osób zamieszkujących Budynek,  

-w podatku od nieruchomości w tym budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego 

- wobec Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach  

  

 

…………………………………………………………………  

czytelny podpis 

Wypełnia Komisja : 

__________________________________________________________________________________________ 

Po dokonanej weryfikacji niezakwalifikowano wniosku do Programu/zakwalifikowano wniosek do Programu w Wariancie ……………….. 

* 

_____________________________________________________________________________________ 

W przeprowadzonym losowaniu zakwalifikowano wniosek na Listę Rankingową pod numerem …………………. .* 

W przeprowadzonym losowaniu zakwalifikowano wniosek na Listę Rezerwową pod numerem …………………. .* 

__________________________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 


