Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Poniatowa

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

Nazwisko ……………………………….………

Gmina Poniatowa

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
Rodzaj budynku:
Nr ewidencyjny działki i obręb, na której
zlokalizowany jest budynek:
Czy uczestnik posiada dokumentację techniczną
budynku/dachu (projekt, rzuty), jeżeli TAK to jaką ?

⎕ Wolnostojący

Nr ewid. działki: ……..…………, obręb: ……………………………
⎕TAK
⎕NIE*,
JAKĄ ? ………………………………………………………..
⎕ jednospadowy

Rodzaj konstrukcji dachu
Rodzaj pokrycia dachu:
Powierzchnia i Kąt pochylenia POŁUDNIOWEJ
POŁACI DACHOWEJ do poziomu:
Powierzchnia przeznaczona na instalację
fotowoltaiczną na POŁUDNIOWEJ POŁACI DACHU
[m²]

⎕ Bliźniak*

⎕dachówka

⎕ dwuspadowy

⎕blacha

⎕ blachodachówka

………………….m²

……………….….. °

……………………………………… m2 –
na zamontowanie 1kW należy przeznaczyć 7-8 m2 powierzchni dachu
……………….. kW

⎕ 1-fazowa

Rodzaj instalacji elektrycznej:

⎕ 3-fazowa

⎕TAK

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe

Oczekiwana moc zainstalowana (kW)

⎕papa

⎕inny* (napisać jaki)………………….……….…………………….
Powierzchnia
Kąt pochylenia

Zainstalowana moc przyłączeniowa (kW) (z umowy zawartej z Zakładem Energetycznym)

DANE Z FAKTURY za energię elektryczną za dwa
ostatnie okresy rozliczeniowe (półroczne) - ILOŚĆ
ZUŻYWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ w kWh.
Dołączyć ksero.

⎕ kopertowy*

⎕NIE

Pierwsze półroczne 2015

Drugie półroczne 2015

…………………… kWh

……………………… kWh

⎕2kW
⎕5kW

⎕ 2,5kW

⎕ 3kW

⎕3,5kW

⎕4kW

⎕4,5kW

Czy w planowanym pod instalację budynku
⎕TAK
⎕NIE*
prowadzona jest działalność gospodarcza?
Dopuszcza się montaż instalacji na gruncie. Koszt wykonania konstrukcji należy w całości do uczestnika projektu
Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Poniatowa dofinansowania ze środków Unijnych na
lata 2014-2020.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu" (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne
oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Poniatowa
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Poniatowa, dn. ............................. 2016 r.

…………………………………………….
(czytelny podpis)

* zaznaczyć właściwe

