ANKIETA
uczestnictwa w projekcie refinansowanych instalacji
MIKROELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH
I. Dane Uczestnika Projektu i lokalizacja instalacji
Imię i nazwisko
PESEL
Adres ((ulica + numer domu) lub (miejscowość + numer domu))
Adres (kod pocztowy + miejscowość)
Numer działki i nazwa obrębu ewidencyjnego
Numer księgi wieczystej (lub innego dokumentu
potwierdzającego własność działki)
Telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
e - mail
II. Dane przyłącza energetycznego (dane z faktury za energię elektryczną)
Imię i nazwisko osoby, która zawarła umowę z Zakładem
Energetycznym (licznik energii musi być na działce w/w)
Moc umowna [kW]
Nr licznika energii [ ] lub umowy przyłączeniowej [ ]*
Typ instalacji*

1 – fazowa 230V [ ], 3 – fazowa 400V [ ]

Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 [kWh]
III. Podstawowe informacje techniczne
Powierzchnia jednolitej płaszczyzny, na której mają
2
być zamontowane panele fotowoltaiczne [m ]

dach bud. mieszk.

dach innego budynku

stelaż poza budynkami

Kąt nachylenia płaszczyzny paneli (dachu) (0° - 90°)
Kąt odchylenia płaszczyzny (azymut) paneli (dachu)
od kierunku południowego (najlepiej między 135° –
225°)
Deklarowana moc nominalna instalacji [kWp]

Moc …………… kWp, 1 – fazowa 230V [ ], 3 – fazowa 400V [ ]

*proszę zaznaczyć jedną odpowiedź „X” ( krzyżykiem w polu [ ] )
DEKLARACJA
Ja niżej podpisany(a) deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie montażu refinansowanych instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych. Projekt
realizowany będzie w przypadku pozyskania funduszy na jego sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Zobowiązuję się zarazem do pokrycia kosztów wstępnej oceny możliwości montażu instalacji na mojej nieruchomości. Środki finansowe
w kwocie 30 zł przekażę Projektantowi działającemu z ramienia Gminy Janów Podlaski podczas jego wizyty na mojej nieruchomości.
W przypadku zakwalifikowania mojej nieruchomości do udziału w projekcie przez Projektanta, zobowiązuję się do przekazania temu
Projektantowi należności w kwocie 70 zł za sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego, który posłuży za wytyczne do sporządzenia
dokumentacji projektowo – technicznej i wniosku o dofinansowanie. Warunkiem zakwalifikowania instalacji będzie planowany uzysk energii
elektrycznej nie mniejszy niż 90% energii, jaką można byłoby uzyskać z tej instalacji ustawionej względem idealnego kąta padania promieni
słonecznych.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę na realizację projektu zobowiązuję się do wpłacenia kwoty
stanowiącej 15% wartości instalacji, która będzie zamontowana na mojej nieruchomości, na poczet funduszu na realizację przedmiotowej
inwestycji. Wartość instalacji zawierać będzie koszt sporządzenia dokumentacji projektowo – technicznej, koszt zakupu, montażu i uruchomienia
zestawu oraz koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego.
Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do znalezienia osoby mającej zastąpić moją osobę
w projekcie.

…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)
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