ANKIETA – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
PODSTAWOWE DANE
Imię ………………………………………..

Nazwisko …………………………………..

Gmina ……………………………………..

Miejscowość …………………………….…

Ulica …………………………………….…

Nr domu ……………, nr lokalu ………….

Telefon kontaktowy ………………………

e-mail ………………………………………

Adres do kontaktu (jeżeli inny niż adres obiektu, na którym będzie zainstalowana instalacja)
………………………………………………………………………………………………………...

DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA
Tytuł prawny do nieruchomości zgodnie z:

□ Aktem własności ziemi nr …………, □ Księgą Wieczystą nr …………, □ Postanowieniem Sądu syg akt nr ………..
Nr ewidencyjny działki i obręb, na której
zlokalizowany jest budynek:

Nr ewid. działki …………………………………….

Rodzaj budynku*:
□ wolnostojący
□ bliźniak
□ zabudowa szeregowa
□ inny
Czy uczestnik posiada dokumentację techniczną
budynku/dachu (projekt, rzuty), jeżeli tak to jaką?*

Rok budowy

Rodzaj konstrukcji dachu*:

□ jednospadowy

□ dwuspadowy

Rodzaj pokrycia dachu*:

□ dachówka
□ papa

□ blacha
□ blachodachówka
□ inny (jaki?)……………………..

Powierzchnia i kąt pochylenia POŁUDNIOWEJ
POŁACI DACHOWEJ do poziomu:
Powierzchnia przeznaczona na instalację
fotowoltaiczną na POŁUDNIOWEJ POŁACI
DACHU

Obręb ……………………………………………….
Powierzchnia użytkowa:………….m2
…………

□ TAK
□ NIE
Jaką? ……………………………………………….

Powierzchnia

Kąt pochylenia

……………………m2

……………………°

……………………………………… m2(na zamontowanie 1kW należy przeznaczyć 7-8 m2 powierzchni dachu)

…………….kW

Zainstalowana moc przyłączeniowa (kW) z umowy zawartej z Zakładem Energetycznym)
Rodzaj instalacji elektrycznej*:

□ 1-fazowa

□ 3-fazowa

Zabezpieczenie przeciwpożarowe*:

□ TAK

□ NIE

DANE Z FAKTURY za energię elektryczną za 2
ostatnie okresy rozliczeniowe (półroczne) – ILOŚĆ
ZUŻYWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ w kWh

Oczekiwana moc zainstalowana (kW)*:
Czy w planowanym pod instalację budynku
prowadzona jest działalność gospodarcza?*

□ kopertowy

Pierwsze półrocze 2016r.

Drugie półrocze 2016r.

…………………… kWh

…………………… kWh

□ 2kW
□ 4kW

□ 3kW
□ 5kW

□ 2,5kW
□ 4,5kW
□ TAK

□ 3,5kW

□ NIE*

*zaznaczyć właściwe
Powyższa ankieta ma charakter wyłącznie sondażowy i nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepi sami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Gródek, dnia ………………….. 2017r.

..…………………………………
(czytelny podpis)

