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ANKIETA DOBORU TECHNICZNEGO 
DEKLARACJA POTWIERDZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
 
 

W związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do realizacji projektu pn.: „Rozwój 
instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”. 

 
Ja/My, niżej podpisany/a/ni1 
  

1. Imię i nazwisko: ….………..………………...........…..………………………………………………………………….. 
 
2. Numer telefonu: ………………….……………….…….. Adres email: ………………………………………….. 

 
3. Adres obiektu: .…..............………………………………………….……………………………….………………...… 

 
4. Nr. działki: ……………………..………..…………..…..  

 
 

niniejszym potwierdzam/my wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu instalacji OZE, 
oraz oświadczam/my, że : 
 
1. Jestem/Jesteśmy zainteresowana/y/ni wzięciem udziału w ww. projekcie: 

 
 TAK /  NIE 
 
oraz wybieram/my rodzaj instalacji OZE: 
 
 pompa ciepła C.O. i C.W.U. - o mocy ……………. kW 
 

2. Budynek objęty ankietą jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zamieszkanym oraz oddanym 

do użytkowania2. 
 

 TAK /  NIE 
 

3. Oświadczam, że w budynku zgłoszonym do montażu pompy ciepła CO i CWU jest zainstalowana instalacja 
fotowoltaiczna lub jest zakwalifikowany do dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w projekcie parasolowym 
realizowanym obecnie przez Gminę pn.: „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy     

i Miasta Rudnik nad Sanem”2. 
 

 TAK /  NIE 
 
 

                                                 
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli. 
2 Warunek obowiązkowy. 
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Jestem/Jesteśmy świadomy/a/i, że w przypadku gdy w jednym z punktów od 1 do 3 zostanie zaznaczona odpowiedź 
negatywna „NIE”, oznaczać to będzie brak spełnienia kryteriów naboru, co powoduje wykluczenie w ogłoszonym 
dodatkowym naborze.. 

 
W przypadku braku uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany zakresu rzeczowego do ww. wniosku 

od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że spowoduje to unieważnienie 
dodatkowego naboru.. 
 

W przypadku wyrażenia woli udziału w projekcie proszę o uzupełnienie poniższych danych dotyczących 
wybranej powyżej instalacji OZE: 
 

 
POMPA CIEPŁA do CO i CWU: 
 

1. Powierzchnia / kubatura domu: .……..m2 / ….……m3.  
 

2. Rodzaj paliwa obecnie używanego do ogrzewania domu: ………………………………………………….…. . 
 

3. Ilość zużywanego rocznie paliwa: ….………. ton/m3. 
 

4. Moc istniejącego kotła …………….. kW. 
 
 
UWAGA: Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy naboru dodatkowego. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 
 

 

…………………………..………………………………….........………….. 

DATA I CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA/BENEFICJENTÓW 
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Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym protokole na potrzeby prawidłowej realizacji projektu zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

                                                 
3 W przypadku współwłasności WYMAGANE podpisy wszystkich współwłaścicieli lub oryginał 
podpisanego przez nich pełnomocnictwa. 


