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Ankieta dotycząca instalacji OZE 

 

I. Dane uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja: 

Imię:  

Nazwisko:  

Nr telefonu  

Adres email:  

Kod pocztowy, miejscowość:  

Ulica, nr domu:  

 

II. Dane dotyczące budynku: 

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji 

jest prowadzona lub zarejestrowana 

działalność 

gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza? 

 

Jeśli tak, czy jest osobny licznik energii 

elektrycznej? 

 Tak 

 Nie 

 

 

 Tak 

 Nie 

Zużycie energii elektrycznej w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy [kWh]: 

 

Zużycie wody w ciągu ostatnich 12 

miesięcy [m3]: 

 

 

Rodzaj instalacji OZE – zaznaczyć x 

wybraną instalację 

 instalacja fotowoltaiczna 

 instalacja hybrydowa 

Liczba osób stale zamieszkałych w 

budynku [os.]: 

 

Powierzchnia użytkowa [m2]:  

Źródło ogrzewania budynku:  

Pokrycie dachu (proszę wskazać rodzaj 

pokrycia dachu): 

 

Lp. Moc instalacji fotowoltaicznej Przy wybranej mocy, 

proszę wstawić „x” 
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1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1kWp  

2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2kWp  

3. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 3kWp  

4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 4kWp  

5. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5kWp  

6.  Instalacja hybrydowa z panelami fotowoltaicznymi o mocy 

do …… kWp oraz kolektorami słonecznymi 

 

 

III. Dane dot. montażu instalacji OZE 
Proponowane 

miejsce 

montażu paneli 

PV: 

 dach budynku mieszkalnego 

 elewacja budynku mieszkalnego 

 dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku 
mieszkalnego 

 dach garażu/budynku wolnostojącego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do 

budynku mieszkalnego 

 elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego 

 grunt 
Proponowane 

miejsce 

montażu 

inwertera lub 

zbiornika: 

 Kotłownia 

 Piwnica 

 Pomieszczenie gospodarcze 

    Inne ……………………………………….. 

Instalacja 

wewnątrz budynku: 
 Jednofazowa 

 Trójfazowa 
Ilość połaci 

dachowych 
 Czy na dachu występują 

okna, ile okien na jednej 
połaci? 

 

Powierzchnia dachu z przeznaczeniem na 
panele (m2): 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze 

mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu. Zostałem poinformowany, że 

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

 

.……….……………….…      .……….……………….… 

Data Podpis 


