ANKIETA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres montażu instalacji
fotowoltaicznej (jeżeli inny niż adres
zamieszkania)
Czy umowa z Zakładem Energetycznym
na dostawę energii zawarta jest z
właścicielem/współwłaścicielem
nieruchomości ?

 Tak
 Nie

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Numer geodezyjny działki
Rodzaj budynku (wolnostojący, bliźniak,
etc.)

……………………………………………………..

Ilość kondygnacji nadziemnych

……………………………………………………..

Powierzchnia użytkowa budynku
mieszkalnego

……………………………………………………. m 2









budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
konstrukcja wolnostojąca na gruncie
płaski
jednospadowy ……………………………… o (kąt nachylenia)
dwuspadowy ……………………………… o
kopertowy……………………………… o
wielospadowy……………………………… o

Rodzaj pokrycia dachu:







dachówka
blacha dachowa
gont bitumiczny
papa
inny (jaki?)…………………………………………………..

Orientacja nachylenia dachu względem
stron świata oraz powierzchnia wolnej
połaci dachu w m2 (odjąć powierzchnię
okien dachowych, wyłazów itp.)
Do zamontowania instalacji 3 kW
zabezpieczającej potrzeby 4 osobowej
rodziny przy rocznym zużyciu 3 000 kWh
potrzeba ok. 21 m2 powierzchni dachu.






Południowa ………………………………..m2
Południowo – zachodnia ………………………. m2
Południowa – wschodnia …………………….. m2
Inna – podać jaka ………………………………..m2

Proponowana lokalizacja paneli
fotowoltaicznych
Rodzaj dachu i kąt pochylenia połaci
dachowej do poziomu (w o)
Uwaga: nie wypełniać w przypadku
zaznaczenia opcji montażu paneli na
gruncie

Moc umowna [kW] (podać z umowy z zakładem
energetycznym.
Uwaga: Nie mylić mocą przyłączeniową)

Rzeczywiste roczne zużycie energii [kWh] za 2016 r.
Roczny koszt zakupu energii elektrycznej [zł] za 2016 r.
Rodzaj układu

Czy instalacja posiada










Instalacja elektryczna w budynku
mieszkalnym wykonana w systemie:



jednofazowy
trójfazowy
uziemienie
zabezpieczenie przeciwporażeniowe
ogranicznik przepięć
Rodzaj zabezpieczeń (bezpieczniki):
automatyczne
topikowe
System dwużyłowy: L,N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest
jednocześnie uziemieniem)
System trzyżyłowy: L,N,PE (przewód uziemiający jest
oddzielnym przewodem)

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r , poz. 2135)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Suchowola podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w
deklaracji na potrzeby projektu instalacji elektrowni fotowoltaicznej. Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także
dobrowolności ich podania.

…………………………………………………
(Data i podpis)

