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Formularz zgłoszeniowy 
 

Ja niżej podpisany wyrażam wolę udziału w realizacji Programu „Mój Prąd”, finansowanego ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.  

 

Dane dotyczące miejsca instalacji: 

Kod pocztowy ........................................... Poczta ....................................................................... Gmina ............................................................................. 

Miejscowość ................................................................. Ulica ………………..........................…………. Nr budynku ….………… Nr lokalu ................. 

Nr ewidencyjny działki ………………….. 

 
Dane Wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię/imiona ............................................................................................................................................................ 

PESEL ...................................................... 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania) ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

Nr telefonu do kontaktu ...................................................................... adres e-mail .......................................................... 

 

Osoba do kontaktu (jeśli Wnioskodawca wyznacza):  

Nazwisko i imię/imiona .............................................................................................................................................................. 

Nr telefonu ...................................................................... adres e-mail .......................................................... 

 

 

Ankieta informacyjna 

 

Dane o budynku mieszkalnym: 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego objętego Formularzem zgłoszeniowym: 

❏ mniejsza od 300 m2 

 

❏ większa od 300 m2 

Informacje dotyczące energii elektrycznej: 

Nazwa dostawcy energii (zakładu energetycznego) ............................................................................ 

Nr umowy z zakładem energetycznym ................................................................................... 

Średnioroczne zużycie energii [kWh] ........................................................................... 

Przyznana moc przyłączeniowa [kW] ……………………………………………............ 

Nr licznika energii elektrycznej ……………………………………………........................ 

Nr Punktu Poboru Energii (PPE) .................................................................................... 
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Lokalizacja głównego licznika: 

❏ przy ogrodzeniu ❏ na zewnątrz budynku ❏ wewnątrz budynku 

Czy występują podliczniki: 

❏ tak ❏ nie 

Wewnętrzna instalacja w budynku: 

❏ jednofazowa ❏ trójfazowa 

Czy jest instalacja odgromowa budynku: 

❏ tak ❏ nie  

Czy instalacja domowa posiada uziemienie: 

❏ tak ❏ nie  

 

Planowana instalacja fotowoltaiczna 

Oczekiwana przez Wnioskodawcę moc instalacji fotowoltaicznej: 

❏ 2 kW ❏ 3 kW ❏ 4 kW ❏ 5 kW ❏ 6 kW  

❏ 7 kW ❏ 8 kW ❏ 9 kW ❏ do 10 kW  

Montaż paneli na: 

❏ domu mieszkalnym ❏ budynku gospodarczym 
lub innym 
niemieszkalnym 

❏ gruncie 

W przypadku propozycji montażu na dachu: 

Dach oraz więźba dachowa jest w dobrym stanie tzn. dach nie posiada śladów korozji natomiast więźba dachowa nie jest 
spróchniała, zmurszała lub spleśniała 

❏ TAK ❏ NIE 

Orientacyjne wymiary połaci dachowej: południowej, południowo-wschodniej lub południowo zachodniej wynoszą 
(podany wymiar nie powinien zawierać powierzchni okien, wyłazów, kominów itp.): 

 
........................................................ m2 

 

Rodzaj dachu: 

❏ dwuspadowy ❏ kopertowy ❏ płaski ❏ wielospadowy 

Rodzaj poddasza: 

❏ użytkowe ❏ nieużytkowe 

Ocieplenie dachu: 
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❏ ocieplony ❏ nieocieplony 

Pokrycie dachu /pokrycie dachu materiałem z azbestem wyklucza Wnioskodawcę z udziału w Programie/: 

❏ blacha: blachodachówka/ trapezowa/ płaska/ profilowana/ na felc (na rąbek) 

❏ gont/ papa/ ondulina 

❏ dachówka: ceramiczna/ karpiówka/ cementowa/ płaska 

 

Pochylenie dachu: 

❏ 0° - 5° ❏ 10° - 30° ❏ ≥ 35 ° 

 

Nadzór Inspektora 

Wyrażam chęć odpłatnego dodatkowego nadzoru inspektora branżowego nad realizowaną instalacją  

(szacowany koszt nadzoru, na podstawie dotychczasowych realizowanych inwestycji to 250 zł brutto za instalację) 

❏ TAK ❏ NIE 

 

 

 

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

         Data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

Klauzula informacyjna o poprawności wpisanych danych 

1. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę wnioskującą o udział w Programie. 

2. Wnioskodawcą jest osoba będąca stroną umowy z zakładem energetycznym na dostawę i dystrybucję energii 

elektrycznej do budynku mieszkalnego, któremu wnioskowana instalacja ma służyć. 

3. Podanie adresu e-mail Wnioskodawcy jest wymagane. Można podać adres e-mail innej osoby, jeżeli 

zapewniony zostanie w ten sposób kontakt z Wnioskodawcą do końca okresu trwałości Programu (3 lata). 

4. Wszelkie podane dane winny być zgodne z rzeczywistością. 

5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia Formularza zgłoszeniowego Wnioskodawcy. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami …………....……………...........................................................………………... 

        Data i podpis Wnioskodawcy 
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Formularz informacyjny RODO 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) (zwanego dalej RODO), oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

− Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło. Adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 
Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email: biuro@wisloka.pl nr tel. 
13 443 70 20   

− Gmina Dębowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Dębowiec 
2. Związek wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: iod@wisloka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.  
Gmina Dębowiec wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@debowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
wskazany powyżej. 

3. Moje dane będą przetwarzane w celu udziału w realizacji Programu „Mój Prąd”, finansowanego ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b)  RODO. 

4. Moje dane osobowe będą ujawniane: 
− przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

NFOŚiGW, Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, Inspektorowi Nadzoru (dot. wyrażenia chęci odpłatnego 
dodatkowego nadzoru inspektora), 

− przez Gminę Dębowiec podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, Związkowi Gmin 
Dorzecza Wisłoki, Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, Inspektorowi Nadzoru (dot. wyrażenia chęci odpłatnego 
dodatkowego nadzoru inspektora). 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Programu. 
6. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. 
7. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznam, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem umownym, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 
udziału w Programie.  

10. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,  
o którym mowa w art. 22 RODO. 

 
 
 
Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w formularzu oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych  
 

 

 

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

         Data i podpis Wnioskodawcy 

 


