Nr ewidencyjny _______________
Data _______________________
ANKIETA KWALIFIKACYJNA
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Gmina Ożarów
Ankieta sporządzona na potrzeby Projektu w ramach Działania 3.1.Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w związku z ubieganiem
się o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych
Złożenie ankiety jest równoczesne ze wstępną deklaracją uczestnictwa w
planowanym projekcie.
Imię

Nazwisko

Dane Inwestora
Miejscowość

Tytuł prawny

Ulica i nr

 własność
 dzierżawa
 inny_________
Ilość osób
Dane kontaktowe
zamieszkujących

Nr księgi wieczystej

Obręb - Nr działki

Telefon __________________
e-mail

____________________

Dane obiektu
Przyłącze elektroenergetyczne:

Moc przyłączeniowa*

 napowietrzne

 jednofazowe

______________________

 kablowe

 trójfazowe

Taryfa

Roczne opłaty za energię elektryczną brutto*
____________________

zł

Główne odbiorniki energii elektrycznej:
 bojler el.

 Kuchnia elektryczna

 pompa ciepła

 inne ____________________

 grzejniki el.

________________________

kW

________________

Roczne zużycie energii elektrycznej*
____________________

kWh

Sposób ogrzewania obiektu:
 węgiel

 pelet

 gaz

 pompa ciepła

 olej
 inne
___________________________________

Rodzaj dachu:
 płaski
 jednospadowy
 dwuspadowy
 wielospadowy
Inny: _____________

Preferowany sposób montażu:

 dachówka

 dach budynku mieszkalnego

 blacha

 dach budynku gospodarczego

 papa

 na elewacji budynku

 eternit

 na gruncie w odległości ______m

Inny:
_____________

 na słupie w odległości ______ m

Utrudnienia na dachu:  Inny:

Kierunek połaci dachowej
przeznaczonej pod instalację:

_________________________

 okna dachowe

 wschód

 instalacje odgrom.

 południowy wschód

__________________________

 lukarny

 południe

 instalacje solarne

 południowy zachód

 zacienienia/kominy

 zachód
 kąt pochylenia ______ stopni
Wnioskowana moc instalacji:

Rodzaj pokrycia:







 inne __________
_______________
1 kWp
2 kWp
3 kWp
4 kWp
5 kWp

UWAGA!
W przypadku pokrycia dachu eternitem
nie ma możliwości instalacji urządzeń na
dachu

Umiejscowienie licznika energii:
 w ogrodzeniu
 w budynku mieszkalnym
 inne ________________

 inna __________________
UWAGA! Na 1 kWp potrzeba około 7 m2 powierzchni.
Przeznaczenie pomieszczeń obiektu:

Czy w obiekcie znajduje się drugi licznik

 mieszkalne

na potrzeby gospodarstwa rolnego lub

 agroturystyka

działalności gospodarczej:

 działalność gospodarcza – biurowa

 nie

 działalność gospodarcza – usługi/ produkcja

 tak – proszę opisać:

 inne ________________________________

_______________________________

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami wyrazam
zgodę na przetwarzanie przez Miasto i Gminę Ożarów podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby projektu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także dobrowolności ich
podania.

Ważne!!!
1. Jeżeli na nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza, lub agroturystyka właściciel
nie może ubiegać się o dofinansowanie.
2. Wymagany wkład własny 30-40% kwota około 5000 zł – 7000 zł.
3. Możliwość pożyczki na wkład własny w WFOŚiGW w Kielcach do 95% kosztów.
4. Wpłata może być rozłożona na raty.
5. Ankiety należy złożyć do 20 marca 2017r., u sołtysa, lub pok. 24 U.M. w Ożarowie
Ożarów dn. ___________________________

Podpis ______________________________

*/ Do ankiety należy dołączyć ksero faktury za energie elektryczną

