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Ankieta: FOTOWOLTAIKA 

Projekt „EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów” 

NR ANKIETY:……….. 
 
Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru ankiet 

dostępnym na stronie Internetowej Gminy Gościeradów http://goscieradow.pl/   oraz w Urzędzie 

Gminy. 

Wypełnienie wszystkich miejsc w ankiecie jest warunkiem udziału w projekcie.  

 

DANE OSOBOWE 

 

Imię i Nazwisko: ....................................................................................................................................................... 

Adres 

zamieszkania: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

Telefon 

kontaktowy: ....................................................................................................................................................... 

E-mail: 
 

....................................................................................................................................................... 

  

 

DANE INSTALACJI 
 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr działki, obręb: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Liczba osób 

zamieszkująca w 

budynku: 

 

………………………..    
Liczba osób zamieszkująca w budynku będzie weryfikowana z tzw. deklaracją śmieciową 

Tytuł prawny do 

nieruchomości: 
…..……..………………………………                       

 

Księga wieczysta 

nr: 

 

…………………………. 

    

Napięcie: 230V jednofazowe 400V trójfazowe 

   

Roczne zużycie energii 

elektrycznej za rok 2018: 
………………………………...kWh  

   

Koszt energii elektrycznej za 

jeden miesiąc: 
…………………………………...zł  

   

Moc umowna zgodna z dostawcą 

energii elektrycznej: 
………………….kW  (informacja z rachunku lub umowy z dostawcą energii elektrycznej ) 

   

Preferowana lokalizacja 

instalacji: 
Dach domu  Dach budynku  

gospodarczego 
 

    

Typ pokrycia 

dachowego: 
Dachówka  Blacha 

falista  
Blacha 
trapezowa  

Papa  Inne ……………….………… 
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Kąt pochylenia dachu: ………………………….    

   

Orientacja dachu: 
Południe 

 

…………. m2 

Południowy 
wschód 

 

…………. m2 

 

Południowy 
zachód 

 

…………. m2 

 

Inny: ……………… 
 

 

…………. m2 

 

 

Kształt  dachu:  
*określić liczbę z rysunku  

 

 
 

 

Istniejąca instalacja 

odgromowa: 
……………………… 

TAK/NIE 

Zabezpieczenie 

różnicowo-prądowe: 

 

………………………

TAK/NIE 

Kominy, drzewa i inne 

przeszkody: 

 

 

……………………… 

 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m²        TAK/NIE 

Załączam  kserokopię rachunku za energię elektryczną – 12 miesięcy      TAK/NIE          

Czy w miejscu posadowienia instalacji jest stały dostęp do Internetu       TAK / NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem „EKO ENERGIA  

w Gminie Gościeradów”. 

Zapoznałem się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacja o celu przetwarzania danych osobowych 

prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

 

Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, działalność rolnicza ani 

działalność agroturystyczna oraz, że instalacja fotowoltaiczna będzie wykorzystywana tylko  

i wyłącznie na cele mieszkaniowe. 
…………………………………………………………………………. 

Data, podpis właściciela 

 

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym opłaty za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

(Dane będą weryfikowane na dzień złożenia ankiety oraz na dzień podpisania umowy). 

 
…………………………………………………………………………………. 

Data, podpis właściciela 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki. 
 

…………………………………………………………………………. 
Data, podpis właściciela 

 


