
DOTACJA DO BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
 

Wniosek deklaracja 
do udziału w Projekcie: „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji 

Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna” 
 

Urząd Miejski w Pszczynie w związku z realizacją Projektu „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę 
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna”, zaprasza 
mieszkańców do uczestnictwa w Projekcie grantowym budowy Odnawialnych Źródeł Energii dla budynków 

mieszkalnych z bezzwrotnym dofinansowaniem na poziomie 88 - 95% (dotacja unijna). 
Jeżeli jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów prądu i ciepła w swoim gospodarstwie domowym poprzez 

zainstalowanie: 
1) Instalacji fotowoltaicznej (produkcja energii elektrycznej),                                       

  2) Instalacji kolektorów słonecznych (grzanie ciepłej wody użytkowej),            
  3) Pompy ciepła (ogrzewanie budynku i produkcja ciepłej wody użytkowej), 

wypełnij ankietę wpisując odpowiednie dane i zaznaczając właściwą odpowiedzi.  
 

Imię Nazwisko 
Miejscowość/ 
kod pocztowy 

Ulica 

Nr 
domu/ 
miesz- 
kania 

Telefon 
kontaktowy 

E-mail 

 
 

      

 
 

                                       Forma własności nieruchomości 

a) własność                                    b) współwłasność                                c ) zarządca (brak tytułu prawnego) 
 
 

                                                        Dane obiektu 

Rok budowy/ ostatniej modernizacji Twojego budynku: a) budowa: ……. rok,  b) modernizacja: ……. rok  

Powierzchnia użytkowa budynku: .……. m² 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: ......... 

 
 

                                                                    Instalacje OZE 

Jaki rodzaj instalacji OZE preferujesz?        
  a)  Instalacja fotowoltaiczna (produkcja energii elektrycznej).                                       
  b)  Instalacja kolektorów słonecznych (ciepła woda).            
  c)  Pompa ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda). 
 
DEKLARUJĘ SWÓJ UDZIAŁ W PROGRAMIE BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII w ramach Projektu „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna”. 
 
 
                                                                        …………................................................................................... 
                Miejscowość i data,                              czytelny podpis 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Projektu „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna”. Wszystkie uzyskane dane z ankiet są chronione ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) i będą wykorzystane wyłącznie do celów niniejszego Projektu. Zostałem 
poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. 

 
                                 ………………………...……....................................................... 
                                                                     Miejscowość i data,                             czytelny podpis 


