ANKIETA Nr………..
dla potrzeb realizacji projektu: „ECO Energia w Gminie Ostrówek II etap”
Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na
realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia
poniższej ankiety.
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od
uzyskania dofinansowania.
Czy w przypadku przystąpienia gminy Ostrówek do realizacji projektu dotyczącego OZE (OZEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII) jest Pan/Pani zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu
dotyczącym instalacji
Panele Fotowoltaiczne
I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:

Adres zamieszkania:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:
Lokalizacja inwestycji:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Nr działki:

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
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1. Czy w budynku występują instalacje OZE? Jeżeli tak prosimy podać zainstalowaną moc i roczną
produkcję.
a) Kolektory słoneczne.
b) Panele fotowoltaiczne.
c) Pompa ciepła.
d) Nie występują.
e) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
Moc instalacji [kW]: ……………..
2. Tytuł prawny do nieruchomości:
a) Prawo własności
b) Prawo użytkowania wieczystego.
c) Użytkowanie.
d) Dzierżawa.
e) Najem.
f) Samoistne posiadanie.
g) Inne formy prawne/ jakie?:…………………………………………………………
3. Rodzaj budynku:
a) Wolnostojący
b) Bliźniak.
c) Szeregowiec, wielorodzinny.
4. Powierzchnia budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać powierzchnią
lokalu):
a) …………… m2
5. Powierzchnia ogrzewana budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać
powierzchnią lokalu):
a) …………… m2
6. Liczba kondygnacji nadziemnych:
a) ……………
7. Zacienienie dachu budynku:
a) Występuje (wysokie zadrzewienie, przesłonięcie innym budynkiem, itp.).
b) Nie występuje.
8. Zacienienie budynku:
a) Całkowite zacienienie od strony południowej.
b) Nie występuje.
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9. Nachylenie dachu:
a) Nachylenie do 10 stopni.
b) Nachylenie 11-30 stopni.
c) Nachylenie 31-40 stopni.
d) Nachylenie 41-45 stopni.
e) Nachylenie powyżej 46 stopni.
f) Inny (płaski) …………………………

Dach dwuspadowy
N

Dach czterospadowy
N

S

S

10. Pokrycie dachu:
a) Blacha (blachodachówka).
b) Dachówka ceramiczna.
c) Dachówka betonowa.
d) Papa.
e) Gont bitumiczny.
f) Eternit.
g) Inne/ jakie?:…………………………………………………………
11. Materiał z którego wykonana jest konstrukcja dachu:
a) Drewno
b) Stal
c) Beton
d) Inne ……………………………………….
12. Kierunki, w które zwrócone są połacie dachu:
a) Południowy.
b) Północny.
c) Wschodni.
d) Zachodni.
e) Południowo-wschodni.
f) Południowo-zachodni.
g) Północno-wschodni.
h) Północno-zachodni.
13. Powierzchnia południowej ekspozycji dachu dla instalacji wykorzystującej energię słoneczną:
………………………….. m2
14. Instalacja w budynku jest:
a) Jednofazowa.
b) Trzyfazowa.
15. W budynku mieszkalnym istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana w systemie:
a) System dwużyłowy: L, N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest jednocześnie uziemieniem).
b) System trzyżyłowy: L, N, PE (przewód uziemiający jest jednocześnie oddzielnym przewodem).
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16. Czy instalacja elektryczna posiada zabezpieczenia przeciwporażeniowe:
a) Tak.
b) Nie.
17. Rodzaj przyłącza
a) YKY (przyłącze ziemne żyły miedziane)
b) YAKY (przyłącze ziemne żyły aluminiowe)
c) 4xAL (przyłącze napowietrzne cztery linie gołe)
d) 2xAL 9przyłącze napowietrzne dwie linie gołe)
e) AsXSn(przyłącze napowietrzne warkocz izolowany czarny)
18. Ochrona przeciwprzepięciowa
a) Jest
b) Brak
19. Instalacja odgromowa
a) Jest
b) Brak
20. Dane wejściowe
Operator (OSD) ……………………………………………………………………………………………………
Taryfa Energetyczna …………………………………………………………………………………………….
Lokalizacja licznika ………………………………………………………………………………………………
Numer licznika ……………………………………………………………………………………………………...
Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych: …………….A
Wartość zabezpieczenie głównego ……………….A
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe ………………A …………….mA
21. Zużycie energii elektrycznej – dane z rachunku za energię elektryczną (wypełniać tylko w
przypadku zainteresowania instalacją fotowoltaiczną):
Budynek mieszkalny
Dane z faktury za energię elektryczną za okres:

2014 r.

Moc umowna [kW]
Cena netto energii dzienna/dobowa
[zł/kWh]

nocna

Sprzedaż energii netto [zł]
Dystrybucja energii netto [zł]
Sprzedaż i dystrybucja energii razem netto [zł]
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Zużycie rzeczywiste I [kWh]
Zużycie szacowanie S [kWh]

Uwaga:
1. Kosztem niekwalifikowalnym w projekcie będzie przebudowa instalacji elektrycznej oraz
konstrukcja montażu instalacji związana z niekorzystnym położeniem dachu
2. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej może nastąpić tylko i wyłącznie do sprawnej instalacji
elektrycznej budynku wyposażonej w minimum wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik
nadmiarowo-prądowy, ochronnik przepięć.
3. Minimalna powierzchnia dachu do montażu instalacji to ok 14m2 dla instalacji 2 kW i ok 21
m2 dla instalacji 3kW
4. Instalacja może być montowana tylko na budynku mieszkalnym.
5. Instalacja nie może być montowana na eternicie
6. Mieszkaniec/użytkownik będzie ponosił koszty abonamentu do PGE Dystrybucja oraz będzie
składał kwartalne sprawozdania o ilości wytworzonej energii
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.
poz 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Ostrówek podanych przeze
mnie danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby projektu. Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia, a także dobrowolności ich podania.

Data:

Podpis:
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