Załącznik Nr I – wzór ankiety kwalifikacyjnej dotyczącej udziału w Projekcie.
Poniższa ankieta jest elementem przygotowania przez gminę Sokółka wniosku o
przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
ANKIETA (WNIOSEK) GOSPODARSTWA DOMOWEGO
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o dofinansowanie
mogą ubiegać się TYLKO GOSPODARSTWA DOMOWE POŁOŻONE NA
TERENACH WIEJSKICH GMINY SOKÓŁKA - MIASTO SOKÓŁKA JEST
WYKLUCZONE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.
Imię i Nazwisko

Adres

Adres instalacji
(jeżeli jest inny niż
powyżej)
Nr telefonu, e-mail

Adnotacje urzędowe:
Nr ankiety: ……………. Data i godzina wpływu: ……………….
Zweryfikował ……………………………
I. Charakterystyka obiektów budowlanych wchodzących w skład gospodarstwa
domowego.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok budowy
Posiadamy tytuł prawny do obiektu1
Technologia budowy2
Rodzaj pokrycia dachowego3
Liczba osób stale zamieszkujących obiekt

Obiekt
A
(budynek
mieszkalny)

Obiekt B
(inne budynki)

tak / nie

tak / nie

1

tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji do
sieci (najczęściej spotykanymi tytułami do władania nieruchomością są: prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem, samoistne posiadanie,

2

technologia budowy – cegła, pustak itp.

3

rodzaj pokrycia dachowego – eternit, blacha, itp.

II Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych [kW]1
Rodzaj urządzenia
Lodówka
Zamrażarka
Pralka
Zmywarka
Kuchenka elektryczna
Kuchenka mikrofalowa
Piekarnik elektryczny
Prodiż
Okap kuchenny
Podgrzewacz wody
(np. przepływowy lub
bojler)
Żelazko

Moc w (kW)

Rodzaj urządzenia
Odkurzacz
Silniki
Hydrofor
Czajnik elektryczny
Grzejnik elektryczny
Ekspres do kawy
Suma żarówek
Telewizor
Radio
Inny- wskazać jaki

Moc w (kW)

1

Proszę nie wykazywać urządzeń elektrycznych związanych z produkcją rolną, prowadzoną
działalnością gospodarczą.

Łączna moc wszystkich urządzeń ………………….. kW.
III Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za
energię – 2014 r.
Wyszczególnienie

Zużycie w okresach rozliczeniowych1 w 2014 r.
Zużycie rzeczywiste kWh

Zużycie szacowane kWh

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem w roku

Moc umowna (przyłączeniowa)2 ……………. kWh

1

zużycie podać z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe (miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne).
moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażana w „kW”
Często występuje w fakturach za energię pod pozycją „moc umowna” lub w pozycji „ilość” przy opłacie
sieciowej stałej lub opłacie przejściowej – patrz załącznik.

2

Oświadczenie.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ankiecie w celu uzyskania dofinansowania na budowę
mikroinstalacji prosumenckich.
Data …………………….. Podpis ……………………………….………
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Sokółka.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę
mikroinstalacji prosumenckich.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania
dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich.
Oświadczam że:
- mikroinstalacja utworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana wyłącznie na
potrzeby gospodarstwa domowego,
- posiadam aktualny tytuł prawny do nieruchomości na której będzie utworzona
mikroinstalacja działka nr ewidencyjny:
…………………………………………………………….
położonej w miejscowości:
…………………………………………………………….
- wyrażam zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z ww. nieruchomością wraz z
prawem do jej dysponowania na cele budowlane i możliwością przeprowadzania wizji
lokalnych budynku mieszkalnego w zakresie niezbędnym do realizacji programu budowy
mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Sokółka,
- tytuł prawny który posiadam umożliwia montaż i eksploatację mikroinstalacji utworzonej w
ramach projektu w okresie trwałości projektu,
- działam w porozumieniu i w imieniu pozostałych osób posiadających tytuł prawny do
wymienionej nieruchomości tj.:
1) …………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………….
- w przypadku gdy gmina Sokółka podpisze umowę o przyznanie pomocy na realizację
projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w gminie Sokółka wykorzystujących

odnawialne źródła energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013” zobowiązuję się do zawarcia z gminą Sokółka umowy w zakresie budowy
mikroinstalacji oraz dokonania wpłat w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych
(ostateczna wartość zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie
publiczne),
- deklaruję wpłatę kwoty początkowej 1000 zł tytułem wsparcia finansowego Gminy Sokółka
na rzecz realizacji projektu,
- zobowiązuję się po utworzeniu instalacji w ramach projektu do zawarcia z gminą Sokółka
umowy celem eksploatacji mikroinstalacji oraz do uruchomienia zamontowanej instalacji
- nie posiadam jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań wnioskodawcy (wnioskodawców)
wobec Gminy,
- 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”,

Data ……………………..

Podpis ……………………………….………

Do ankiety kwalifikacyjnej należy załączyć:
a)
aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości na której położony jest Budynek,
potwierdzający, że Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem tej nieruchomości
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;
c)
kopie dokumentacji potwierdzających ilości zużytej energii elektrycznej w 2014 r.

