
 

ANKIETA 

dla potrzeb realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Łuków zamierza podjąć starania o pozyskanie środków 
na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.  
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do 
wypełnienia poniższej ankiety. 
 
UWAGA! Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja uzależniona jest 
od uzyskania środków unijnych.  
Większą szansę na dofinansowania przez Samorząd Województwa mają projekty 
dotyczące kolektorów słonecznych. 
 
Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko 
 
 

Adres  

Numer działki Miejscowość 

Telefon e-mail 
 
Jakim rodzajem instalacji jest Pan/Pani zainteresowana? (UWAGA! możliwość 
wyboru tylko jednej opcji) 

 kolektory słoneczne      szacunkowa wartość instalacji: 7 000 - 10 000 PLN  
udział mieszkańca: 1 650 – 2 300 PLN 

 panele fotowoltaiczne (max.1,5 kW) Szacunkowa wartość instalacji: 15 000 PLN;   
udział mieszkańca: 3 500 PLN) 

 
Dane dotyczące dotychczasowego zużycia ciepłej wody użytkowej 
Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej 
w gospodarstwie domowym 

Dziennie …..….. l/d Miesięcznie ……..m3 

Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej: 
 tak, pojemność ………….…. (w litrach)                nie 

Sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej: 
 energia elektryczna        olej opałowy        opał (drewno, węgiel, itp)          gaz         
 inny…………………………………….……. 

Liczba osób zamieszkujących budynek  

 
Dane dotyczące budynku i montażu instalacji 

Rodzaj  
obiektu 

 wolnostojący  
 bliźniak  
 zabudowa szeregowa 

Rok budowy 
 
Powierzchnia użytkowa  

……..……….. r. 

…………….. m2 

Rodzaj dachu …………………………… 
                              (jedno-i dwuspadowy, płaski, kopertowy)  

Pochylenie dachu ………………..o

Pokrycie dachu: 
 dachówka      blacha        blacho-dachówka      papa      inne…………..……… 
UWAGA !  
W przypadku pokrycia eternitem, uczestnictwo w projekcie możliwe jest pod warunkiem wymiany pokrycia 
dachowego lub jego części obejmującej powierzchnię, na której zamontowane zostaną urządzenia.               



 

Planowane miejsce montażu urządzenia  (optymalnie kierunek południowy ) 
 na połaci dachowej           na fasadzie budynku                      

                  
UWAGA ! Nie ma możliwości montażu instalacji na gruncie. 
Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody użytkowej  (średnica  zbiornika Ф 0.8 m 
wysokość zbiornika ok. 1,5m - 2,0m ) 
  kotłownia              piwnica                 poddasze                  inne ………………….. 
Rodzaj energii konwencjonalnej  (aktualny sposób ogrzewania domu) 
 kocioł węglowy   kocioł gazowy   kocioł na ekogroszek    energia elektryczna    
Z uwagi na brak możliwości dofinansowania kosztu grzałek oraz kosztu podłączenia 
instalacji solarnej do instalacji c.o. deklaruję pokrycie w/w kosztów ze środków własnych.  
Połączenie zasobnika c.w.u. z kotłem                  tak           nie  
Montaż w zasobniku grzałki elektrycznej              tak           nie  

Preferowany sposób montażu instalacji ( elewacja, 
wolny kanał wentylacyjny, wewn. budynku )  

i jej szacowana długość  ……………….. (m)  

 
DEKLARACJA 

Ja niżej podpisany(a) deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 
solarnych/fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych realizowanych przez Gminę Łuków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § l 
kodeksu karnego** i oświadczam, że: 

-  potwierdzam prawdziwość danych podanych w w/w ankiecie, 
-  zobowiązuję się do wpłacenia kwoty wkładu własnego, na wyznaczone konto i na zasadach    
    określonych w umowie, ustalonego po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.  

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie 15% wartości projektu netto i będzie uzależniony od wartości 
inwestycji na poszczególnym obiekcie. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym. 
Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT  

-  przyjmuję do wiadomości, iż ostateczna kwota wkładu własnego może ulec zmianie i    finalnie zostanie 
określona po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu,  

-  na dzień składania niniejszej deklaracji nie posiadałem żadnych zaległości finansowych wobec Gminy 
Łuków (podatki, opłaty za wodę, ścieki, odpady, czynsze dzierżawne i  najmu, brak uregulowania 
zapłaty w udziale we wspólnych przedsięwzięciach itp.) 

-  w budynku korzystającym z instalacji solarnej/fotowoltaicznej nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza, 

-  wyrażam zgodę na realizację planowanego projektu na w/w nieruchomości, do której posiadam prawo 
dysponowania, oraz utrzymania zamontowanej instalacji przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu 
realizacji projektu, 

-  podpiszę stosowną umowę, w której zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron, 
-  w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby mającej zastąpić 

moją osobę w projekcie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych 
osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 
 
 
 
………………..……………….                                         ………………………………..…………………….. 
       Miejscowość, data                                             (czytelny podpis właściciela/współwłaściciela budynku*) 
 
* niepotrzebne skreślić 
** Art. 233 § l i § 6 kk 
§ l  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. 
§ 6  Przepisy § l stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 


