ANKIETA DOTYCZĄCA MIKROINSTALACJI
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
DLA GMINY ALWERNIA
ANKIETA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
(dane dotyczą 2018 roku)
Imię i nazwisko:
Adres:
Adres inwestycji:
Nazwa Gminy:
Nr telefonu, e-mail:
Nr działki:

I. Charakterystyka obiektów budowlanych wchodzących w skład gospodarstwa domowego
Wyszczególnienie
Posiadany tytuł prawny do obiektu (1)
Technologia budowy (2)
Powierzchnia niezacienionej południowej ekspozycji
dachu dla instalacji wykorzystującej energię słońca w [m2]
Rodzaj pokrycia dachowego (3)
Prowadzenie okablowania (proszę wybrać: - wolnym
kanałem, - elewacją, - natynkowo, - inny)
Wewnętrzna instalacja budynku (właściwe zaznaczyć)

Obiekt A
(mieszkalny)
tak / nie

Jednofazowa
Trójfazowa

Czy budynek posiada uziemienie instalacji elektrycznej?
tak / nie
Czy budynek posiada instalację odgromową?
tak / nie
Miejsce montażu inwertera
Z kim mają Państwo podpisaną umowę o dostawę energii
elektrycznej?
Oś ogrodzenia
Gdzie znajduje się licznik energii elektrycznej?
(właściwe zaznaczyć)
Budynek

Obiekt B
(budynek,
gospodarczy)
tak / nie

Jednofazowa
Trójfazowa
tak / nie
tak / nie

Oś ogrodzenia
Budynek

tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji do sieci (najczęściej
spotykanymi tytułami do władania nieruchomością są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie,
dzierżawa, najem lub samoistne posiadanie),
(2)
technologia budowy – cegła, pustak
(3)
rodzaj pokrycia dachowego – eternit, blacha, np.
(1)
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II. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za energię –
2018 r.
Zużycie energii elektrycznej (proszę podać zużycie całoroczne) - ………………………. kWh/rok
Moc umowna (przyłączeniowa)(1) ……………….. kW

UWAGA!
W ramach projektu istnieje możliwość wyboru instalacji paneli fotowoltaicznych
wraz z instalacją służącą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (kolektor
słoneczny lub pompa ciepła).
Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz jest wyrażana
w „kW”. Często występuje w fakturach za energię pod pozycją „moc umowna” lub w pozycji „ilość” przy opłacie
sieciowej stałej lub opłacie przejściowej – patrz załącznik.
(1)

Oświadczenie:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Data:………………………………

..………………………………………..
(podpis)

UWAGI:

Proszę dołączyć zdjęcie południowej strony dachu.
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