
Ankieta: KOLEKTORY SŁONECZNE
Gmina Dabrowice

NR ANKIETY:
(!) Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru ankiet e|ostępnym na stronie

internetowej (LIzupełnić) oraz w Punkcie obs|ugi K|ienta llrzedu Gminv.

(!)Wypełnienie
Prosim

wszystkich miejsc w ankiecie jest warunkiem udziału w projekcie.
riać drukowanvmi literami.
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Ankieta : KOLBKTORY SŁONECZNE
Gmina Dąbrowice

. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m, TAKNIE

. Czy obiekt jest gospodarstwem agroturystycznym? TAK/T'{IE

. CZy w obiekcie prowadzona jęst działalnoŚć gospodarcza? TAK / NIE

Wyrażam zgodę na przetwpzanię moich danych osoborłych na cele związate z projektem zgodnie

z przepisami ustawy Z dnia 29 sierpnia 199,7r. o ochronię danych osobowych (Dz. U. z f002r. Nr 10l, poz. 926

z póź. Zm.) Zostałem poinformowany, i.e podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz'

że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich darrych orazich poprawienia'

oświadczam, że w budynku niejest prowadzona działatnoŚc gospodarcza ani działalność rolnicza oraz, ż.ę instalacja

kolektorów słonecznych będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na ce1ę mieszkaniowe'

oŚwiadczam, Że nie posiadam zaległości

za zagospodarowanie odpadów komunalnych. (Dane będq

umowy).

Data, podpis właściciela

z ty.tułu podatków i opłat lokalnych w tym opłaty

weryJikowane na dzień ztożenią ankieĘ oraz na dzień podpisania

Data, podpis wtaściciela

oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki.
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