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ANKIETA  
dot. instalacji OZE 

 
Proszę wypełniać ankietę rzetelnie oraz czytelnie. 

I. Dane uczestnika projektu, lokalizacja inwestycji 

Adres zamieszkania 

Imię   

Nazwisko  

Miejscowość, kod 
pocztowy 

 

Ulica, numer domu  

Numer działki  

Numer telefonu  

Adres e-mail  
Lokalizacja inwestycji (jeżeli inna niż adres zamieszkania) 
Miejscowość, kod 
pocztowy 

 

Ulica, numer domu  
Numer działki  
 

II. Dane dot. budynku i montażu instalacji fotowoltaicznej 

Czy pod wskazaną lokalizacją 
inwestycji jest prowadzona lub 
zarejestrowana działalność 
gospodarcza? 

a) Tak 
b) Nie 

Posiadany tytuł prawny do 
dysponowania ww. nieruchomością: 

a) Własność 
b) Współwłasność 
c) Użytkowanie wieczyste 

Status ww. nieruchomości: 
a) Istniejący 
b) W budowie 

Zużycie energii elektrycznej za rok 
2017 

     ………………………………… kWh 

Powierzchnia użytkowa budynku      ………………………………… m2 

Liczba osób stale zamieszkująca 
budynek (nie mylić z zameldowanymi) 

 

Instalacja w budynku 
a) Jednofazowa  
b) Trójfazowa (siła) 

Typ ww. nieruchomości 
a) Dom wolnostojący 
b) Dom szeregowy 
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c) Dom bliźniaczy 
d) Inny………………………………….. 

Czy ww. nieruchomość jest objęta 
nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków? 

a) tak 
b) nie 

Czy dach budynku pokryty jest 
eternitem? 

a) tak 
b) nie  

Czy w ww. nieruchomości prowadzona 
jest działalność gospodarcza (w tym 
również działalność dochodowa)? 

a) tak 
b) nie 

W przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej (w tym również 
działalności dochodowej) w ww. 
nieruchomości proszę o informację 
czy zużycie energii elektrycznej 
związane 
z prowadzoną działalnością jest 
rozliczane na podstawie niezależnej 
umowy z dostawcą i z 
wykorzystaniem 
niezależnego urządzenia pomiarowo-
rozliczeniowego. 
 

c) tak 
d) nie 

 

III. Dane dot. montażu instalacji fotowoltaicznej 

Proponowane miejsce 
montażu panel PV 

Dach budynku mieszkalnego, elewacja, grunt, 
garaż, przylegający do budynku mieszkalnego, 
garaż wolnostojący, budynek gospodarczy 
wolnostojący, budynek gospodarczy przylegający 
do budynku mieszkalnego, inne 
………………….……………………………………………………………. 
 

 
 
 
…………………………..      ……………………………. 
 (Data) (Podpis) 
 
 
Oświadczenie: 
Zgodnie a 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 przez firmę 
Pana Przemysława Jankowskiego na potrzeby realizacji projektu.   


