
Zał. nr 4

Ankieta: KOLEKTORY SŁONECZNE
Miasto Radlin

 (!) Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem
naboru  dla  projektu  „Słoneczny  Radlin  i  Rydułtowy”  dostępnym  na  stronie
internetowej www.miasto.radlin.pl

(!)Wypełnienie wszystkich miejsc w ankiecie jest warunkiem udziału w projekcie.
Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

Typ instalacji do wyboru (należy zaznaczyć): 

o 2 kolektory z zasobnikiem 200 dm3; 
o 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3; 
o 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3.

DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................................

Adres 
zamieszkania:

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

.......................................................................................................................................................
Telefon 
kontaktowy: .......................................................................................................................................................

E-mail:
.......................................................................................................................................................

DANE INSTALACJI

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………….

Nr działki, obręb: ……………………………………………………………………………………………………..

Liczba osób 
zamieszkująca w 
budynku:

………………………..   
Liczba osób zamieszkująca w budynku będzie weryfikowana z tzw. deklaracją śmieciową

Tytuł prawny do 
nieruchomości:

…..……..………………………………  
Księga wieczysta 
nr:

………………………….

Preferowana lokalizacja 
instalacji:

Dach domu Elewacja domu Na gruncie

Dach budynku
gospodarczego

Elewacja budynku
gospodarczego

Typ pokrycia 
dachowego:

Dachówka Blacha
falista 

Blacha
trapezowa 

Papa 
Inne ……………….…………
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Orientacja dachu:

Południe

…………. m2

Południowy
wschód

…………. m2

Południowy
zachód

…………. m2

Inny: ………………

…………. m2

Zapotrzebowanie na c.w.u. w gospodarstwie
domowym (litr/dzień)

……………………………………………...

Lokalizacja 
istniejącego zbiornika 
c.w.u.

………………………………………
Pojemność 
istniejącego bojlera:

………………………………………….

Położenie 
kotłowni (np. 
piwnica, poziom
parteru)

………………………..
Wysokość 
kotłowni

………………..
Ilość kanałów 
wentylacyjnych w 
kotłowni

……………………..

Kształt  dachu: 
*określić liczbę z rysunku 

Kąt pochylenia dachu: ………………………

Kominy, drzewa i inne 
przeszkody: ………………………

Instalacja wodno-
kanalizacyjna w 
budynku: (TAK / NIE)  

……………………… 

Centralne ogrzewanie: 
(TAK / NIE) ……………………… 

Rodzaj instalacji grzewczej (proszę zaznaczyć właściwe)
Gazowa Olejowa Węglowa Pompa

ciepła 
Elektryczna Inna: 

……………..

Typ i moc pieca c.o. 
[kW]: ……………………………………………

Rodzaj paliwa:
……………………………………………

Czym ogrzewana jest 
ciepła woda użytkowa: 

……………………………………………

 Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m²        TAK / NIE
 Czy obiekt jest gospodarstwem agroturystycznym?      TAK / NIE         
 Czy w obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza?    TAK / NIE

Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani działalność rolnicza oraz,
że instalacja kolektorów słonecznych będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe.
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………………………………………………………………………….
Data, podpis właściciela

Oświadczam, że nie posiadam jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych
należnościach wobec Miasta Radlin. (Dane będą weryfikowane  przed  wniesieniem wkładu własnego przez uczestnika
projektu).

………………………………………………………………………………….
Data, podpis właściciela

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru dla projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”

i akceptuję jego warunki.
………………………………………………………………………….

Data, podpis właściciela

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych, przez Urząd Miasta Radlin (ul. Józefa
Rymera 15, 44-310 Radlin), celem realizacji projektu (celem udziału w projekcie) pn. Słoneczny Radlin, na
zasadach  i  warunkach  określonych  regulaminem  ww.  projektu,  w  tym  powierzenia  danych  osobowych
podmiotom opracowującym dokumentację aplikacyjną w celach związanych z realizacją projektu. Przyjmuję do
wiadomości,  że dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania i w celach
archiwalnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  niniejszą  zgodę  na
przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, składając w Urzędzie Miasta Radlin
stosowne pisemne oświadczenie.

………………………………………………………………………………….

Data, podpis właściciela

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych  osobowych  jest  Urząd  Miasta  Radlin  (ul.  Józefa  Rymera  15,  44-310  Radlin,  tel.
324590200 e-mail info@radlin.pl) reprezentowany przez Burmistrza Radlina. Podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit.  a 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.  Pełną  informację  dot.  zasad  przetwarzania
danych  osobowych  udostępniono  w  sieci  Internet  pod  adresem  https://radlin.pl/zpdo  ,    na  tablicach
informacyjnych wywieszonych w siedzibie Urzędu Miasta Radlin oraz w formie udostępnianych na żądanie
wydruków.

………………………………………………………………………………….

Data, podpis właściciela
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https://radlin.pl/zpdo

