załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice

WZÓR
Ankieta dla jednostki zgłaszającej zadanie do PGN Gminy Zębowice
A. Rodzaj jednostki

□ właściciel nieruchomości mieszkalnej
□ Gmina Zębowice
□ jednostka organizacyjna gminy
□ partner finansowy (banki, fundusze prywatne, firmy typu ESCO)
□ interesariusz instytucjonalny (izby handlowe, izby architektów i inżynierów)
□ dostawca energii, przedsiębiorstwo energetyczne
□ podmiot działający w sektorze transportu i mobilności: prywatna/publiczna firma transportowa itp.
□ sektor budownictwa: firma budowlana, deweloper
□ biznes i przemysł
□ organizacja pozarządowa i inny reprezentant społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego
B. Dane jednostki
1. Imię i nazwisko/Pełna nazwa

2. PESEL/NIP i REGON

B.1. Adres zamieszkania/adres siedziby
3. Kraj

4. Województwo

5. Gmina

6. Ulica i nr nieruchomości

7. Miejscowość

8. Kod pocztowy

C. Zadanie
9. Nazwa zadania

11. Typ działania
12.

10. Lata realizacji zadania

□ inwestycyjne

Opis zadania

parametry techniczne źródła wytwarzania energii elektrycznej
parametry techniczne zmiany źródła wytwarzania energii elektrycznej
parametry techniczne źródła ciepła
parametry techniczne zmiany źródła ciepła

rodzaj paliw

inne dane
13. Szacowany koszt realizacji i źródła finansowania
14. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania

□ nieinwestycyjne

15. Planowany efekt energetyczny:

□ roczna oszczędność energii w MWh ………………………………………………………………………..
□ roczna produkcja energii z OZE w MWh…………………………………………………………………..
16. Planowany efekt ekologiczny
roczne zmniejszenie emisji CO2 w Mg CO2…………………………………………………………………..
Osoby fizyczne składając ankietę, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 922) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
przez administratora danych, którym jest Wójt Gminy Zębowice. Dane będą przetwarzane wyłączenie dla realizacji celów
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zębowice. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
E. Podpis składającego ankietę

….……………….
(miejscowość i data)

F. Adnotacje urzędu
Adnotacje
Imię i nazwisko pracownika przyjmującego ankietę
data………………………………podpis…………………………

………………….…………
( podpis składającego formularz)

