
Ankieta: PANELE FOTOWOLTAICZNE
Gmina Dabrowice

NR ANKIETY:
(!) Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru ankiet dostępnym na stronie

internetowej (tJzupelnić) oraz w Punkcie obsługi Klienta Urzędu Gminy.

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

DANE INSTALACJI

Adres: .

Miejscowość: ...... ..

Nr dziatki, obręb: ...

Liczba osób
zamieszkująca w Liczba osób :amies:ktqqca w budynku będ:ie weryfikov,ana.. t1t). deklaracjq śmieciowq

budynku:

Tytuł prawny do Księga wieczysta
nięruchomości: ..............'.'.'.'............'.'...........'. nr: ...'.'...............'....'.'..

Napięcie: 230V jednofa,o*. ff 400V trójfazo*e ff

Rocznę zuźzy cte energii elektrycznej
zarok2Ol,6: """"""kwh

Kosz-t energii elektrycznej za jeden 
............złmleSląc:

Moc zgodna z dostawcą energii
elektrycznej: "'"'"''"'""''"''' ''"'""'""kW

Preferowana lokalizacja Dach domu i*l Dach budynku i-*! Na gruncie {*"1
instalacj i: l*J gospodarczego LJ ' ł.*.*i

Typ pokrycia Dachóuka ...1 B|acha i.-1 B|acha l Paoa --.tr I^^^

dachowego: L--! falista {J trapezowa r--.! *l

Kqt pochyIenia dachu:

Południowy Południowy Inny: ......
Poludnie r*I wschód ,"."j zachód LJ

Orientacja dachu: {*-.!

............. mt ...........-. mt ............. mt ............. mt

DANE OSOBOWE

lmię iNazwisko:

Adres
zamieszkania:

Telefon
kontaktowy:

E-mail:



Kształt dachu:
*określić liczbę z rysunku

Istniejąca instalacja
odgromowa:

Zabezpieczenie
róznicowo.prądowe:

Kominy, drzewa i inne
przeszkody:

olł'l,sPAooWY

,

6 .- -t

%&
PÓrszclYTowY'ffi

TAKA{IE

TAK/t\IE NAATIO1OWY

@:
MANSAIOOWY u3(oKowY

Ankieta : PANELE FOTOWOLTAICZI\E
Gmina Dąbrowice

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m, TAKA{IE

Załączam kserokopię rachunku za energię elektryczną - l2 miesięcy TAK/NIE

INSTALACJA NA GRUNCIE

Powierzchnia ..... ...... mz

Drzewa i inne przeszkody ... . ....TAKA{IE

Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem zgodnie
zprzepisamiustawy zdniaf9 sierpnia l997r.o ochroniedanychosobowych (D2.U.22002r. Nr l0l, poz.926
z póź. nt,) Zostatem poinformowany, ż.e podanie przęzę mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz,

ze przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz tch poprawienia.

oŚwiadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ari dziatalność rolticza oraz,
że instalacja paneli fotowoltaicmych będzie wykorzystywana Ęlko i wyłącznie na cele mięszkaniowę.

Data, podpis właśc ic ie la

oświadczam, ie nie posiadam zaległości z t7tułu podatków i opłat lokalrrych w tym opłaty

za zagospodarowanie odpadów komunalnych.(Dane będq wełyfikowane na dzień ztożenia ankieĘ oraz na dzień

podpisania umowy)

Data, podpis włąśc ic ielą

oświadczam, Że zapoznałęm/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki.

D ata, p odpis włąś c ic ie lą


