Ankieta
dotycząca udziału w projekcie „Energia
z odnawialnych źródeł na terenie Gminy
i Miasta
Nisko” w zakresie instalacji
fotowoltaicznej

Data przyjęcia………………………
Godzina przyjęcia.………………………
Nr kolejny………………………
Wypełnia pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nisko

Uwaga: Złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do projektu (warunkiem koniecznym będą możliwości
techniczne montażu instalacji oraz kryteria formalne instytucji ogłaszającej konkurs).
1. Dane osobowe Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)
1.1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................................
1.2. Adres zamieszkania ..........................................................................................................................
1.3. Adres instalacji ..................................................................................................................................
1.4. Numer telefonu .................................................................................................................................
1.5. Adres e-mail ......................................................................................................................................
2. Potwierdzam uczestnictwo w projekcie polegającym na instalacji fotowoltaicznej na budynku
mieszkalnym do którego posiadam tytuł prawny (własność lub współwłasność).
2.1. Numer ewidencyjny działki: . .............................................................................................................
2.2. Numer księgi wieczystej lub postanowienia sądu: ..............................................................................
3. Dane dotyczące obiektu, na którym ma zostać zamontowana instalacja.
3.1. Powierzchnia użytkowa budynku: ⬜ do 300m2 ⬜ powyżej 300m2
3.2. Rodzaj dachu: ⬜ płaski ⬜ jednospadowy ⬜ dwuspadowy ⬜ czterospadowy ⬜ wielopołaciowy
3.3. Orientacja połaci dachowej, na której będą instalowane panele fotowoltaiczne: ⬜ południowa
⬜ południowo-wschodnia ⬜ południowo-zachodnia
3.4. Przybliżony kąt nachylenia połaci dachowej: ............ stopni
3.5. Rodzaj pokrycia dachu: ⬜ blachodachówka ⬜ dachówka ceramiczna ⬜ blacha trapezowa
⬜ papa ⬜ inny (wpisać jaki) ..................................................................
3.6. Zainstalowana moc przyłączeniowa (z umowy z zakładem energetycznym lub faktury) ........... [kW]
3.7. Rodzaj taryfy (np. C11, G12): ........... [kWh]
3.8. Napięcie w budynku mieszkalnym: ⬜ 230 V (jednofazowe) ⬜ 400 V (trójfazowe)
3.9. Zużycie energii na podstawie faktur w 2021 roku .....................
3.10. Oczekiwania moc instalacji / przybliżona, wymagana powierzchnia dachu:
⬜ 2 [kW] / 14 [m2] ⬜ 3 [kW] / 20 [m2] ⬜ 4 [kW] / 28 [m2]
3.11. Dostęp do internetu w miejscu instalacji: ⬜ tak ⬜ nie

3.12. Czy budynek posiada instalację odgromową? ⬜ tak ⬜ nie
3.13. Liczba osób zamieszkałych (stale korzystających) w budynku: ..................
a) w rodzinie jest osoba niepełnosprawna (z orzeczeniem) ⬜ tak ⬜ nie
b) liczba dzieci w rodzinie .......................
3.14 Czy na potrzeby budynku mieszkalnego, którego dotyczy ankieta jest już zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna? ⬜ tak ⬜ nie (dane weryfikowane będą w Rejonie Energetycznym)
3.15 Jeżeli jest zainstalowana już instalacja fotowoltaiczna proszę o wskazanie jej mocy……………kW
4. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego lub prowadzę działalność gospodarczą ⬜ tak ⬜ nie
4.1. Posiadam dwa liczniki energii elektrycznej (jeden na gospodarstwo domowe, drugi na gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą) ⬜ tak ⬜ nie
Oświadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub powierzchnia budynku
przeznaczona pod działalność gospodarczą nie przekracza 20% powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, na potrzeby którego wykorzystywana będzie instalacja fotowoltaiczna oraz, że instalacja
fotowoltaiczna będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe.

(podpis właściciela)
Oświadczam, ze nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym również opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnych. Oświadczam również, że złożyłem aktualną deklarację o
wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych do Gminy i Miasta Nisko i nie posiadam
zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

(podpis właściciela)
Oświadczam, że budynek mieszkalny, którego dotyczy montowana instalacja fotowoltaiczna podłączony
jest do sieci kanalizacyjnej – dotyczy obszaru, na którym występuje sieć kanalizacyjna, a mieszkaniec ma
możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

(podpis właściciela)
Zobowiązuję się do współfinansowania instalacji fotowoltaicznej poprzez dokonanie wpłaty wkładu
własnego na wskazane przez gminę wyodrębnione konto bankowe.

(podpis właściciela)
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki.

...............................................
(miejscowość, data)

..........................................................
(czytelny podpis właściciela)

