
Ankieta nr 2 
do grupy: mieszkańcy gminy, reprezentanci mieszkańców, reprezentanci gminy, 

stowarzyszenia, przedsiębiorcy. 
Ankieta dotyczy zasadności rozwoju OZE w województwie i wyniki zostaną uwzględnione we 

Wniosku o dofinansowanie składanym przez Ankietującego 
 

Odnawialne Źródła Energii są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się  
z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi 
źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale 
morskie i geotermia. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie prowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących potrzeb w temacie realizacji OZE. Czynnie uczestniczymy  
w promowaniu inwestycji dotyczących budowy instalacji OZE w województwie. Mamy 
nadzieję, iż niniejsza ankieta będzie zachętą dla podejmowania decyzji przez mieszkańców 
województwa, przedsiębiorców i innych instytucji, o realizacji instalacji OZE na własnych 
obiektach. 

W związku z analizą potrzeb naszą i innych potencjalnych Beneficjentów w zakresie realizacji 
projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii na terenie województwa pomorskiego, 
zwracamy się z zapytaniem, czy: 

1. widzą Państwo potrzebę rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii: TAK / NIE*, 

2. warto tworzyć kompetentne strony internetowe na ten temat, wskazywać przykłady, 
gdzie dobre praktyki stosowane przez inwestora przyniosły wymierne korzyści całej 
gminie, propagować wiedzę o zmianach klimatu i pośrednich zaletach alternatywnych 

źródeł energii: TAK / NIE*,  

3. wyrażają Państwo chęć uczestniczenia w spotkaniach w zakresie możliwości 

pozyskania dofinansowania na OZE: TAK / NIE*, 

4. są Państwo zainteresowani instalacją na Państwa obiektach odnawialnych Źródeł 

Energii: TAK / NIE* (jeżeli będzie odpowiedź Tak, to prosimy o kontakt 

bezpośrednio z nami za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej podanej na naszej 
stronie OZE). 

 

Dodatkowe pytania: 

 jaką grupę Państwo reprezentujecie: 

 - mieszkańcy gminy, reprezentanci mieszkańców, reprezentanci gminy, stowarzyszenia, 
przedsiębiorcy*; 

 jaką gminę Państwo reprezentujecie: 

- Gmina …………………………………; 

 czy możliwe jest podanie Państwa PESEL (jeżeli tak, to prosimy wpisać): 
……………………………….; 

 czy możliwe jest złożenie podpisu potwierdzającego odpowiedzi na ww. pytania 
(dotyczy przypadku wypełnienia formularza w wersji word i złożenia w siedzibie 
przyszłego Wnioskodawcy OZE): …………………………………..(podpis). 

 
*podkreślić odpowiedź 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych  
z projektem, który będzie realizowany przez niniejszego Ankietującego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)oraz, że zostałem/am poinformowany, 
że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawienia. 


