ANKIETA
uczestnictwa w projekcie instalacji paneli fotowoltaicznych
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
e-mail
Telefon kontaktowy
Dane instalacji
Liczba osób zamieszkująca w budynku
(będzie weryfikowana z deklaracją
„śmieciową”)
Tytuł prawny do nieruchomości
(numer Księgi Wieczystej)

Napięcie

 230 V jednofazowe
 400 V trójfazowe

Preferowana moc instalacji/wymagana
powierzchnia

 2 kWp/14 m2
 3 kWp/19 m2
 5 kWp/35 m2

Roczne zużycie energii elektrycznej w
kWh (na podstawie rachunku z
Zakładu Energetycznego)
Moc zgodna z umową dostawcy energii
elektrycznej w kWh
Powierzchnia użytkowa budynku
Typ dachu (np. jednospadowy,
wielospadowy, półszczytowy)

 Południe, …….......…. m2, spadek ……….……..%
Orientacja dachu

 Południowy zachód, ..……. m2, spadek ………..%
 Południowy wschód, ….….. m2, spadek .….…....%

Instalacja na gruncie (w przypadku
braku możliwości zamontowania
instalacji na dachu budynku)

Powierzchnia ……….… m2
Drzewa i inne przeszkody:  tak  nie

 dachówka

Rodzaj pokrycia dachowego (uwaga:
nie dopuszcza się montażu kolektorów
na dachach z pokryciem zawierającym
azbest)

 blacha falista
 blacha trapezowa
 papa
 inne ………………

Istniejąca instalacja odgromowa

 tak

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

 nie
 tak
 nie

Uwaga! Instalacja paneli fotowoltaicznych może być wykorzystywana tylko i wyłącznie
na cele mieszkaniowe.
DEKLARACJA
Ja niżej podpisany deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie instalacji paneli fotowoltaicznych.
Projekt realizowany będzie w przypadku pozyskania funduszy na jego sfinansowanie ze
środków Unii Europejskiej.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Wilków
na realizację projektu, zobowiązuję się do wpłacenia kwoty do wysokości ok. 7.000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) na wskazane przez Gminę wyodrębnione konto
bankowe (warunki zostaną uszczegółowione w umowie).
Oświadczam, iż nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za
zagospodarowanie odpadów komunalnych (dane będą weryfikowane na dzień złożenia
ankiety oraz na dzień podpisania umowy).
Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do
znalezienia osoby mającej zastąpić moją osobę w projekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
Data :

Czytelny podpis :

…………………….

…………………………………….

