
Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 5712016

Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 25 lutego 20 16 r.

ANKIETA

doĘcząca montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) na terenie Miasta Zamość

Prosimy WYPEŁNIC ANKIETĘ DRUKOWANYMI literami.

Dane osobowe Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości):

1. Imię i nazrvisko:

ż. Adres zameldowania

3. Numer telefonu

4. Adres e-mail

Dane doĘczące budynku, na którym ma zo§tać zainstalowana instalacja:

1. Adres budynku (ulica, numer ewidencyjny działki, obręb i arkusz)

2. Powierzchnia użytkowa budynku ............. .... 
^23. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (liczba osób zamieszkujących nieruchomość będzie

weryfikowanaze zgłoszonąliczbąw deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

4. Ętuł prawny do nieruchomości (w przypadku własności naleĘ podaó numer księgi wieczystej)

5. czv wnioskodawca iest iedvnvm właścicielem nieruchomości?
(eśli nie, proszę podać ińię f naŹwisko pozostałych współwłaścicieli).

6. Rodzaj pokrycia dachu: (podkreślió właściwe)

a) blachodachówka;

b) dachówka ceramiczna;

c) blacha trapezowa;

d) papa;

e) inny (wpisaó jaki)



7. Rodzaj dachu: (podkreślić właściwe)

a) jednospadowy;

b) dwuspadowy;

c) czterospadowy;

d) inny (wpisaójaki) .... ..... ...

8. Orientacja połaci dachowej: (podkreślić właściwe)

a) południowa;

b) południowo-wschodnia;

c) południowo-zachodnia;

9. Prryblżony kąt nachylenia połaci dachowej ..............'ń

10. Rok wykonania dachu .............. r.

11. Wymiary połaci dachu ......,. -'
1ż. Czy wnioskodawca podsiada projekt techniczny dachu? TAK/NIE (podkreślić właściwe).

13. Czy budynek posiada instalację odgromową? TAK/I.{IE (podkreślić właściwe).

14. Czy budynek posiada ochronę przepięciową TAK/NIE (podkreślió właściwe),, zabezpieczenia tj.

uziemienieo zerowanie?(podkreślió właściwe).

15. Umiejscowienie licznika energii:(podkreślić właściwe) wewnątrz domu, ściana domu, ogrodzenie.

l6.Zainstalowana moc przyłączeniowa [kW] .,. .. kW
(z umowy zzakładem energetycznym lub faktury)

17. Rodzaj taryS: (podkreślić właściwe)

a) - Cl1

b) - CI2a

c) - CIzb

d) -G11

e) - GIz

0 - Gl2w
g) - inna fiaka?)

18. ZuĘcie energii elektrycznej na podstawie faktur [kwh].
a) Ipółrocze2015 r ............. kwh

b) II półrocze 2015 r ............kwh

19. Instalacja wewnętrzna: (podkreślió właściwe) dwuprzewodowa czy trójprzewodowa.

20. Napięcie: (podkreślić właściwe) 230 V jednofazowe czy 400 V trójfazowe.

Uprzedzonaly o odpowiedzialności karnej wynikającej z art 272 Kodeksu Karnego
(tj.D.U.1997.88.553 z póź. zrn.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,

oświadczam że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

(w prrypadku kilku właścicieli,każdy z nich podpisuje ankietę)

Zamośc dn.............. 
;ffiil



4.

5.

Uprzedzona/y o odpowiedzialności kamej wynikającej zart272 Kodeksu Karnego:
(w prrypadku kilku właścicieli, każdy z nich podpisuje przedstawione ponżej oświadczenia i zgody)
1. Oświadczam, ze we wskazanej lokalizacji, na której ma być zainstalowana instalacja nie jest

prowadzona dzińalność gospodarczalub działalność ro|nicza oraz że instalacja paneli fotowoltaicznych
będzie wykorzystyłvana tylko i vłyłącznie na cele gospodarstwa domowego.

2. Oświadczam, że nie posiadam zaległości finansowychnarzęcz Miasta Zamośc ztyfii1,1,niezapłaconego:
podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania, opłaty adiacenckiej, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opłat zapobór wody i odprowadzanie ścieków.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem zgodnie
z zapisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.2015.2135
zpoźn. zm.).
Wyrażam zgodę na dokonanie oceny technicznej warunków montażu instalacji PV, we wskazanej przeze
mnie lokal izacji, przez o sobę wskazaną przęz Miasto Zamo ść.
Wyrażamzgodęnarcalizację Projektu (montż instalacji fotowoltaicznej)namojej nieruchomościprzez
wykonawcę wybranego przez Miasto Zamość. Oświadczam, iż godzę się na to, że przęz pięć lat po
wykonaniu instalacja będzie własnością Miasta Zamość, a po zakończeniu trwałości projektu zostanie
miprzekazana na podstawie odrębnej umowy, w sposób ustalony przez obie strony.

Oświadczam, że zobowipuję się do współfinansowania zakupu i montazu instalacji paneli
fotowoltaicznych poprzez dokonanie wpłaty wkładu własnego w wysokości nie przekaczającej 35oń

wartości netto instalacji, na wskazane przez Miasto Zamość wyodrębnione konto bankowe. Przyjmuję
do wiadomości, że ostateczna kwota wkładu własnego Właściciela zostanie ustalona po decyzji Zarządu
Wojewódźwa, opracowaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu.
Oświadczam, że zapoznałan/ęm się z Zasadami udziału w Projekcie i akceptuje ich warunki.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż złożenie niniejszej Ankiety nie jest tównoznaczne
z gwarancjąotrzymania dofinansowania do montażu instalacji PV.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż o zakwalifikowaniu na listę chętnych do udziału
w Projekcie będzie decydowaó kolejność złożenia Ankiety tj. data łvpływu odnotowana w dzienniku
korespondencji znajdującym się w Biurze Obsługi Interesanta (budynek Ratusza, parter, ul. Rynek
Wielki 13 w Zamościu). Dodatkowym kryterium uczestnictwa w Programie będzie pozytywny wynik
weryfi kacj i formalnej złożonej Ankiety.

Podpis

6.

7.

8.

9.



Weryfikacja formalna ankieĘ

Zw er y ftkowano p o zytywni e

Zamość. dn .............(data) (podpis)

Zweryfikowano negatywnie

Zamość, dn .............(data) (podpis)


