INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBICZ

Załącznik nr 2 do regulaminu naboru
wniosków w ramach projektu pod nazwą

KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

„Instalacja Systemów Odnawialnych Źródeł
Energii na terenie Gminy Lubicz”

Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie pn. „INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA
TERENIE GMINY LUBICZ” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014 - 2020"
DANE WNIOSKODAWCY

A1 (Zgodnie z danymi podanymi w pozycji A1 wniosku o udział w projekcie)
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania Wnioskodawcy/montażu instalacji fotowoltaicznej:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr działki geodezyjnej:

Obręb geodezyjny:
DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

B1 DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO
Powierzchnia użytkowa budynku:

(Zaznaczyć właściwe
wpisując znak „X”)

B3

Miejsce przewidziane

Dach budynku mieszkalnego

fotowoltaicznej

Dach odrębnego budynku

m2 pod montaż instalacji

(Zgodnie z deklaracją podatku od nieruchomości)

Rodzaj budynku
mieszkalnego:

B2 (miejsca montażu paneli fotowoltaicznych)

Budynek wolnostojący

(Zaznaczyć właściwe
wpisując znak „X”)

Bliźniak

Instalacja na gruncie

Obecność instalacji odgromowej na dachu:

Zabudowa szeregowa

(Zaznaczyć, jeśli dach wyposażony w instalację odgromową)

RODZAJ DACHU NA KTÓRYM PRZEWIDZIANO MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:
(Zaznaczyć właściwe i wypełnić w przypadku, gdy przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych na dachu)

dach czterospadowy

□

dach dwuspadowy

□

dach jednospadowy

□

dach płaski

□

Wymiary:

( 1 ) - wysokość budynku:

m ( 5 ) - długość grzbietu:

( 2 ) - wysokość okapu:

m ( 6 ) - kąt pochylenia dachu (w stopniach):

( 3 ) - długość dachu:

m ( 7a ) - długość:

m

( 4 ) - długość krawędzi dachu:

m ( 7b ) - szerokość:

m

m

Rodzaj pokrycia dachowego:

(Zaznaczyć właściwe wpisując znak „X”)
dachówka

blachodachówka

papa/gont bitumiczny

Odchylenie od geograficznego południa:

(w stopniach)

inne:

Kąt nachylenia dachu:

(w stopniach)
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INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBICZ
INFORMACJE TECHNICZNE

C1 (Zaznaczyć właściwe wpisując znak „X”)
Rodzaj instalacji
elektrycznej w
budynku
(Zaznaczyć właściwe)

Instalacja jednofazowa
Instalacja trójfazowa

Układ pracy
instalacji (sieci)
niskiego napięcia

TN-C - L, N+PE - (przewód neutralny

(Zaznaczyć właściwe)

jednocześnie oddzielnym przewodem).

(zerowy) jest jednocześnie uziemieniem).

TN-S - L, N, PE (przewód uziemiający jest

Czy instalacja wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwporażeniowe?

TAK

NIE

Czy na dachu budynku zamontowane są kolektory słoneczne?
(do produkcji ciepłej wody użytkowej)
Miejsce usytuowania rozdzielnicy
elektrycznej
Miejsce usytuowania licznika
energii elektrycznej
Planowane miejsce montażu
falownika (wraz z zabezpieczeniami)

TAK

NIE

C2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Czy Wnioskodawca ma zawartą umowę kompleksową z ENERGA-OBRÓT SA
na zakup energii elektrycznej? (Zaznaczyć właściwe wpisując znak „X”)

Moc umowna:

Zabezpieczenie

kW przedlicznikowe:

TAK

A

NIE

Aktualna taryfa
(np. G11, G12…)

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym za rok 2019 ( w kWh)

UWAGA !!!

kWh

DO KWESTIONARIUSZA NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIE FAKTUR
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZA ROK 2019

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
(Zaznaczyć właściwe wpisując znak „X”)
Szacunkowy koszt instalacji – 15 000 PLN
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp
(brutto)
(Przewidywana produktywność instalacji – ok. 3000 kWh/rok

D

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp
(Przewidywana produktywność instalacji – ok. 4000 kWh/rok

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp
(Przewidywana produktywność instalacji – ok. 5000 kWh/rok

Szacunkowy koszt instalacji – 20 000 PLN
(brutto)
Szacunkowy koszt instalacji – 25 000 PLN
(brutto)

RZECZYWISTA WIELKOŚĆ INSTALACJI ZOSTANIE OKREŚLONA I UZGODNIONA Z WNIOSKODAWCĄ NA
PODSTAWIE ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

………………………………………………………………………………
/miejscowość, data/

……………………………………………………
/Podpis Wnioskodawcy/
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