
 

ANKIETA PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Imię i nazwisko  

Adres lokalizacji,   

telefon/tel. kom/adres e-mail  

Dostęp do Internetu w miejscu instalacji 
(rodzaj łącza: bezprzewodowe, 
przewodowe; prędkość) 

 

Numer działki  

Posiadany tytuł prawny do obiektu (np. 
własność, dzierżawa) 

 

Liczba osób zamieszkujących  

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest 
działalność gospodarcza? (TAK/NIE) 

 

Umiejscowienie paneli jeśli dach 
budynku proszę o podanie poniższych 
danych 

 

Rok budowy domu  

Czy są zamontowana kolektory 
słoneczne 

 

Rodzaj dachu (płaski, jednospadowy, 
dwuspadowy, kopertowy) 

 

Pokrycie dachu (gont, papa, eternit, 
blacha, inne) 

 

Wymiary wolnej powierzchni dachu 
skierowanej na południe 

 

Jeśli na działce koło domu proszę o 
podanie odległości od domu i 
szacunkową długość kabli do budynku 

 

Umiejscowienie licznika energii 
(ogrodzenie, ściana domu, wewnątrz 
domu) 

 

Moc umowna (przyłączeniowa) [kW] 
(występuje w fakturach za energię pod 
pozycją „moc umowna” lub w pozycji 
„ilość” przy opłacie sieciowej stałej lub 
opłacie przejściowej) 

 

Roczne zużycie energii elektrycznej 
(kWh) 

 

Zabezpieczenia przedlicznikowe [A]  

Instalacja jednofazowa czy trójfazowa?  

Instalacja wewnętrzna (dwuprzewodowa 
czy trójprzewodowa) ? 

 

Ochrona przepięciowa Zabezpieczenia 
(uziemienie, zerowanie) 

 

Instalacja odgromowa (TAK/NIE)  

Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym [kW] stale 
pobierających energię elektryczną w czasie dnia 

Lodówka  

Zamrażalka  

Pralka  

Zmywarka  

Kuchenka elektryczna  

Silniki  

Bojler elektryczny  

Żarówki  

Grzejniki elektryczne  

Inne  

Łączna moc powyższych urządzeń  

Preferowana trasa prowadzenia 
przewodów zasilających (połączenie 
paneli z inwerterem - po elewacji, 
wewnątrz budynku, kanał wentylacyjny 

 



 

Oświadczenie: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ankiecie celu uzyskania dofinansowania na budowę na moim domu 
mikroinstalacji prosumenckich.  
 
Data: ……………………                    ………………………………………………  
                                                                             (podpis) 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2014 r. z późn. zm.) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ..................................................  
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę 

mikroinstalacji prosumenckich. 
3.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania 

dofinansowania na budowę mikroinstalacji prosumenckich. 

Szacunkowa długość  przewodów 
służących połączeniu zestawu paneli z 
pozostałą częścią instalacji 

 


