
ANKIETA 
dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej (PV)

*  liczba  osób  zamieszkujących  nieruchomość  będzie  weryfikowana  ze  zgłoszoną  liczbą  w  deklaracji  o wysokości  opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Dane osobowe Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości):

1. Imię i nazwisko

.................................................................................................................................................................

2. Adres zameldowania

.................................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania

.................................................................................................................................................................

4. Numer telefonu

.................................................................................................................................................................

5. Adres e-mail

.................................................................................................................................................................

Dane dotyczące budynku, na którym ma zostać zainstalowana instalacja:

1. Adres budynku (numer ewidencyjny działki, obręb i arkusz)

.................................................................................................................................................................

2. Powierzchnia użytkowa budynku [m2]

.................................................................................................................................................................

3. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość*

.................................................................................................................................................................

4. Tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku własności należy podać numer księgi wieczystej)

................................................................................................................................................................  

5. Czy wnioskodawca jest jedynym właścicielem nieruchomości? (jeśli nie, proszę podać imię i nazwisko 

pozostałych współwłaścicieli)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

6. Rodzaj pokrycia dachu

TAK NIE

dachówka ceramicznablachodachówka papablacha trapezowa

inny (wpisać jaki)...........................................................................................................................................



Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Lublin, dn. …...................................
(data)

….......................................
(podpis)
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7. Rodzaj dachu

8. Orientacja połaci dachowej

9. Przybliżony kąt nachylenia połaci dachowej: ..............................................................................................

10. Wymiary połaci dachu

długość [m] szerokość [m] powierzchnia [m2]

….............................. ….............................. …..............................

11. Kominy, drzewa i inne przeszkody

12. Czy wnioskodawca podsiada projekt techniczny dachu?

13. Sposób ogrzewania budynku

.................................................................................................................................................................

14. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

.................................................................................................................................................................

15. Czy budynek posiada instalację odgromową?

16. Zainstalowana moc przyłączeniowa [kW] (z umowy z zakładem energetycznym lub faktury)

.................................................................................................................................................................

17. Rodzaj taryfy

18. Zużycie energii elektrycznej na podstawie faktur [kWh]

I półrocze 2015 II półrocze 2015

….............................. …..............................

19. Oczekiwana moc instalacji PV w kW / przybliżona powierzchnia dachu

jednospadowy dwuospadowy czterospadowy inny (wpisać jaki) ...................................................

południowa południowo - wschodnia południowo - zachodnia

TAK (wpisać jakie)  ................................................................................... NIE

NIETAK

2 [kW] /14 [m²] 4 [kW] /28 [m²] 5 [kW] /34 [m²]

TAK NIE

G12C11 Inna (wpisać jaka) .......................................C12a C12b G11 G12w

3 [kW] / 20 [m²]



1. Oświadczam, że we wskazanej lokalizacji nie jest zarejestrowana i prowadzona działalność 
gospodarcza  lub  działalność rolnicza  oraz  że  instalacja  paneli  fotowoltaicznych  będzie 
wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele gospodarstwa domowego.

2. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym opłaty 
za  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych.  (Dane  będą  weryfikowane  na dzień 
złożenia ankiety oraz na dzień podpisania umowy).

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.).

4. Wyrażam  zgodę  na  dokonanie  oceny  technicznych  warunków  montażu  instalacji  PV, 
we wskazanej przeze mnie lokalizacji, przez osobę wskazaną przez Gminę Lublin.

5. Oświadczam,  że  przyjmuję  do  wiadomości,  iż  złożenie  niniejszej  Ankiety  nie  jest 
równoznaczne z gwarancją otrzymania dofinansowania do montażu instalacji PV.

Lublin, dn. …...................................
(data)

….......................................
(podpis)

Adnotacje Organu

Weryfikacja formalna ankiety
Zweryfikowano pozytywnie Zweryfikowano negatywnie

Lublin, dn. …..................     …............................
(data)                               (podpis)

Lublin, dn. …..................     …............................
(data)                               (podpis)

Uwagi
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