DEKLARACJA
uczestnictwa w projekcie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła
na rzecz mieszkańców gminy - współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
DANE MIESZKAŃCA
Imię i nazwisko
miejscowość , nr domu, ulica, nr domu
tel. kontaktowy
email
W ramach planowanego przez Gminę Konstantynów udziału w projektach związanych z
pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na wykonanie instalacji
fotowoltaicznych i pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców gminy niniejszym deklaruję
chęć uczestnictwa w projekcie w niżej określonym zakresie:

PROJEKT OBEJMUJACY WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:
jeśli tak wstawić ”X „ w kratkę obok

Imię i nazwisko osoby, która ma zawarta z Zakładem
Energetycznym umowę na dostawę energii elektrycznej

Moc umowna #

…………………….. kW

Typ instalacji*

1-fazowa (

Zużycie energii elektrycznej w 2019 r.#

………………………………..kWh

) 3 fazowa (

)

Czy umowa na dostawę energii elektrycznej PGE (
jest zawarta z PGE czy innym dostawcą*
Inny (

)
) napisać jaki …………………………
W budynku mieszkalnym jest wykonana dwużyłowym ( L, N+PE) (
)
instalacja elektryczna w systemie*
trzyżyłowym ( L, N, PE) (
)
*Proszę zaznaczyć jedną odpowiedz „X” w polu ( )
# - spisać dane z faktury

PROJEKT OBEJMUJACY WYKONANIE POMPY CIEPŁA: jeśli tak wstawić ”X „ w kratkę obok
Rok budowy budynku mieszkalnego
Powierzchnia ogrzewana budynku ( m2)
Rodzaj źródła ciepła (kocioł węglowy, gazowy, kocioł
na ekogroszek, pellet itp.)

Jaki
procent
całkowitej
powierzchni
ogrzewanej stanowi ogrzewanie podłogowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju: Imię nazwisko, adres, nr telefonu adres
email

w celach kontaktu w sprawie planowanego uczestnictwa w projekcie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

…………………………………………………………………………
Czytelny podpis

Termin składania deklaracji do 30 października 2020 r.

