
 

…………………………………………....………………..                                                                                Data ………....................…. 

Imię i Nazwisko  

…………………………………………....……………….. 

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 solarnej przedkładam informacje 

niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej w w/w zakresie.  

 

Obecnie posiadane instalacje OZE: 

□ solary 

□ fotowoltaika 

□ pompa do c.w.u.  

□ kotły na biomasę (pellet) 

Czy w budynku mieszkalnym prowadzona jest 

działalność gospodarcza: 

□ TAK 

□ NIE 

Tytuł prawny do władania nieruchomością: 

□ własność 

□ współwłasność 

□ prawo użytkowania wieczystego 

□ dzierżawa 

□ najem   

□ inne ................................................. 

Istniejące źródło ogrzewania wody – lato 

□ bojler elektryczny 

□ kocioł węglowy 

□ kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik) 

□ kocioł olejowy 

Istniejące źródło ogrzewania wody – zima 

□ bojler elektryczny 

□ kocioł węglowy 

□ kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik) 

□ kocioł olejowy 

Rodzaj budynku: 
□ wolnostojący 

□ bliźniak 

Rodzaj pokrycia budynku: 

□ blacha 

□ blachodachówka 

□ dachówka 

□ eternit 

□ inny ................................................. 

Wolna powierzchnia połaci dachu w m2:  

Sugerowany kierunek ustawienia paneli: 

□ południe 

□ południowy-zachód 

□ południowy- wschód 

Sugerowana trasa przewodów glikolu: 

□ wewnątrz budynku 

□ na zewnątrz budynku po elewacji 

□ inne ................................................. 

Proponowane miejsce montażu kolektorów 

słonecznych: 

□ dach płaski;  

□ dach skośny, kąt nachylenia dachu…………. 

□ elewacja/ ściana 

Wysokość  kotłowni/ pomieszczenia montażu 

zasobnika (m): 
 

Powierzchnia  kotłowni/ pomieszczenia montażu 
zasobnika (m2): 

 

Wymiar w świetle otworu drzwi do kotłowni / 

pomieszczenia montażu zasobnika (m): 
 



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

 
 

Liczba osób zamieszkałych w budynku:  

Uwagi: 

 

 
 

Informacje/wymagania do instalacji fotowoltaicznych 

Informacje/wymagania do instalacji kolektorów słonecznych 
1. Budynek musi posiadać instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej.  

2. Panele słoneczne mogą być montowane na budynku mieszkalnym (VAT 8%);  

3. Panele słoneczne nie będą montowane na papie pokrywającej deskowanie, eternicie, goncie. 

4. Ilość paneli słonecznych oraz zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, zgodnej ze złożoną 

deklaracją na odpady komunalne tj.: 

a. 2 kolektory słoneczne – liczna domowników od 2 do 4  

b. 3 kolektory słoneczne – liczna domowników 5 i więcej 

5. Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni  

6. Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m. 

7. Wejście do pomieszczenia kotłowni przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące o minimalnych wymiarach 

80x190 cm w świetle otworu.  

8. 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. 

 

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

 

………………………………………………………………….. 

                                        Data i podpis Właściciela/ Pełnomocnika 

 


