…………………………………………....………………..
Imię i Nazwisko

Data ………………………….

…………………………………………....………………..
miejsce montażu instalacji (miejscowość, ulica, nr domu):
…………………………………………....………………..
nr działki i nazwa obrębu ewidencyjnego
…………………………………………....………………..
nr telefonu

Wójt Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
ANKIETA

W związku z zamiarem przystąpienia do projektu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej przedkładam informacje
niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej w w/w zakresie.
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□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

solary
fotowoltaika
pompa do c.w.u.
kotły na biomasę (pellet)
TAK
NIE
własność
współwłasność
prawo użytkowania wieczystego
dzierżawa
najem
inne .................................................
jednofazowa
trójfazowa
TAK
NIE
TAK
NIE

□
□

TAK
NIE

□
□
□
□
□

wewnątrz budynku
na elewacji budynku
skrzynka na zewnątrz
PGE
inny .................................................

Rodzaj budynku:

□
□

wolnostojący
bliźniak

Rodzaj pokrycia budynku:

□
□
□
□
□

blacha
blachodachówka
dachówka
eternit
inny .................................................

□
□
□
□

południe
południowy-zachód
południowy- wschód
wschód-zachód

Obecnie posiadane instalacje OZE:
Czy w budynku mieszkalnym prowadzona
jest działalność gospodarcza:

Tytuł prawny do władania nieruchomością:

Rodzaj instalacji w budynku:
Czy jest ochrona przeciwprzepięciowa:
Czy jest ochrona odgromowa:
Czy w budynku znajduje się instalacja
uziemienia?
Moc przyłączeniowa budynku (kW):
Lokalizacja licznika energii:
Dostawca energii:
Roczne zużycie energii w kWh:

Wolna powierzchnia połaci dachu w m2:

Sugerowany kierunek ustawienia paneli:

Sugerowane miejsce montażu inwertera:

□
□
□
□
□
□

poddasze
kotłownia
piwnica
garaż
wiatrołap
inne .................................................

Sugerowana trasa okablowania:

□
□
□

wewnątrz budynku
na zewnątrz budynku po elewacji
inne .................................................

Rodzaj i kształt dachu/połaci dachowej (właściwe zaznaczyć):

Rodzaj budynku:

□
□

mieszkalny
gospodarczy

Uwagi:

Informacje/wymagania do instalacji fotowoltaicznych
1. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na:
a. budynku mieszkalnym (VAT 8%);
b. budynku gospodarczym (VAT 23%) wyposażonym w rozdzielnię elektryczną do tego samego układu pomiarowego, co budynek
mieszkalny. W przypadku braku takiej instalacji należy wykonać we własnym zakresie zasilanie do obiektu kablem 4 mm2 (kabel
miedziany) lub 6 mm2 (kabel aluminiowy).
2. Panele fotowoltaiczne nie będą montowane na papie pokrywającej odeskowanie, eternicie, goncie.
3. Wnioskodawca musi być stroną aktualnej umowy ze sprzedawcą usług energetycznych lub posiadać upoważnienie udzielone
przez stronę umowy dokonane u sprzedawcy usług energetycznych.
4. Złożony wniosek o dofinansowanie będzie podlegał weryfikacji, pod względem wymogów technicznych podczas wizji lokalnej,
miejsca, którego dotyczy wniosek. Wnioskodawca będzie zobowiązany do dostosowania się do terminu przeprowadzenia weryfikacji.
5. Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych instalacji o mocy inwerterów nie większych niż 3 kW.
6. Instalacje mogą być montowane od strony południowej, południowo-zachodniej, południowo-wschodniej i wschodnio-zachodniej.
2
2
7. Minimalna wolna powierzchnia do montażu przy jednej połaci dachu: 30 m , natomiast przy dwóch 15 m .

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z wytycznymi w zakresie montażu instalacji OZE, oraz spełniam
wszystkie wymagania w tym zakresie

…………………………………………………………………..
Data i podpis Właściciela/ Pełnomocnika

