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ANKIETA Nr……….. 

dla potrzeb realizacji projektu: „Energia odnawialna w gminie Hańsk” 
 

 
Uprzejmie informujemy, że gmina Hańsk zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację 
działań z zakresu odnawialnych źródeł energii – montaż paneli fotowoltaicznych do produkcji energii 
elektrycznej z energii słońca wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego. 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia 
poniższej ankiety.  
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w 
przypadku uzyskania środków unijnych. Do ankiety dołączyć kopię faktury za energię elektryczną za 
2015 rok 
 

I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

Adres zamieszkania: 

Imię:    

Nazwisko: 
  
 

adres   

Tel.:  

Adres e-mail:   

Lokalizacja inwestycji: 

Imię:    

Nazwisko: 
  
 

adres   

Nr działki: 
  
  

 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: 

1. Czy w budynku występują instalacje OZE? 

a) Kolektory słoneczne. 

b) Panele fotowoltaiczne. 

c) Pompa ciepła. 

d) Nie występują. 

e) Inne/ jakie?:………………………………………………………… 

2. Tytuł prawny do nieruchomości: 

a) Prawo własności 
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b) Prawo użytkowania wieczystego. 

c) Użytkowanie. 

d) Dzierżawa. 

e) Najem. 

f) Samoistne posiadanie. 

g) Inne formy prawne/ jakie?:………………………………………………………… 

 

3. Rodzaj budynku:  

a) Wolnostojący 

b) Bliźniak. 

c) Szeregowiec, wielorodzinny.  

 

4. Liczba kondygnacji nadziemnych:  

a) …………… 

 

5. Zacienienie dachu budynku: 

a) Występuje (wysokie zadrzewienie, przesłonięcie innym budynkiem, itp.). 

b) Nie występuje. 

 

6. Zacienienie budynku: 

a) Całkowite zacienienie od strony południowej. 

b) Nie występuje. 

 

7. Preferowane miejsce montażu paneli: 

a) Dach budynku mieszkalnego. 

b) Elewacja budynku mieszkalnego. 

c) Grunt. 

d) Inne/ jakie?………………………. 

 

8. Pokrycie dachu:  

a) Blacha (blachodachówka). 

b) Dachówka ceramiczna. 

c) Dachówka betonowa. 

d) Papa. 

e) Gont bitumiczny. 

f) Eternit. 

g) Inne/ jakie?:………………………………………………………… 

 

9. Kierunki, w które zwrócone są połacie dachu:  

a) Południowy. 

b) Północny.  

c) Wschodni.  

d) Zachodni. 

e) Południowo-wschodni.  

f) Południowo-zachodni. 
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g) Północno-wschodni.  

h) Północno-zachodni. 

III. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

10. Instalacja w budynku jest: 

a) Jednofazowa. 

b) Trzyfazowa. 

 

11. W budynku mieszkalnym istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana w systemie: 

a) System dwużyłowy: L, N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest jednocześnie uziemieniem). 

b) System trzyżyłowy: L, N, PE (przewód uziemiający jest jednocześnie oddzielnym przewodem). 

 

12. Czy instalacja elektryczna posiada zabezpieczenia przeciwporażeniowe: 

a) Tak. 

b) Nie. 

 

13. Zużycie energii elektrycznej – dane z rachunku za energię elektryczną: 

 Budynek mieszkalny 

Dane z faktury za energię elektryczną za okres: 2015 r. 

Moc umowna [kW]  

Cena netto energii 

[zł/kWh] 

dzienna/dobowa  

nocna  

Sprzedaż energii netto [zł]  

Dystrybucja energii netto [zł]  

Sprzedaż i dystrybucja energii razem netto [zł]  

Zużycie rzeczywiste I [kWh]  

Zużycie szacowanie S [kWh]  

Data: 
 

Podpis:   

 

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 mikroinstalacji prosumenckich.  

Data: ……………………                                     (podpis)           ………………………………………………  
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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 Gmina Hańsk. 

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. 

 

 

Jak odczytać dane na fakturze za 2015 rok. Kolorami zaznaczono poszczególne pozycje, które należy 

wpisać w powyższej tabeli. 

 

 


