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Ankieta zgłoszeniowa na montaż instalacji OZE 

 
Nr ankiety:1  Data wpływu: 

DANE WŁAŚCIELA / WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI2)
 

Imię i Nazwisko osoby/osób 
posiadającej/cych tytuł prawny do 
nieruchomości: 

 
 

Adres zamieszkania (ulica, nr 
domu / mieszkania, kod pocztowy, 
nazwa miejscowości):  

Imię, Nazwisko i nr telefonu 
komórkowego osoby do kontaktu 
w sprawie wniosku:   

Adres e-mail: 
 
 

Seria i nr dowodu os.:2 
 
 

 

RODZAJ INSTALACJI 

 Instalacja fotowoltaiczna do 
wytwarzania energii elektrycznej 

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię 
elektryczną: 
……………………………………..…kW 

 instalacja solarna do podgrzewania 
wody użytkowej. 

Określ zużycie wody w Twoim domu w okresie 
1 miesiąca: 
............................................ m3 

 pompa ciepła CWU (wyłącznie do 
ciepłej wody użytkowej) 

Jaki obecnie używacie państwo rodzaj opału: 

  drewno  

 węgiel   

 pelet 
 - inne (jakie?).................... 

 pompa ciepła (na potrzeby 
centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej) 

Czy posiadacie już Państwo jakieś 
instalacje odnawialnych źródeł energii? 

 

□ nie 
□ tak 
Jakie?  
□ solary  
□ ogniwa fotowoltaiczne  
□ pompa ciepła  
□ Inne, jakie? …………………………. 
Moc instalacji [kW]:………………………….. 

 

DANE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI 
Miejscowość:  

Ulica i nr domu / lokalu:  

Nr ewidencyjny działki:  

Obręb:  

Czy nieruchomość leży na 
obszarze Natura 2000?            

 TAK   

 NIE 

Tytuł prawny do nieruchomości: 
 Własność 

 Współwłasność  

                                       
1
 Wypełnia pracownik Urzędu 

2
 W przypadku współwłasności podać dane wszystkich współwłaścicieli 
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 Użytkowanie wieczyste  

 Użytkowanie  

 Dzierżawa  

 Najem  

 Samoistne posiadanie 

 inny (wypełnić jaki):.......................................... 
* zaznaczyć właściwe znakiem X 

Rodzaj dachu: 

 Płaski 

 Jednospadowy 

 Dwuspadowy 

 Wielospadowy 
* zaznaczyć właściwe znakiem X 

Połać dachu skierowana jest w 
kierunku*: 

 Południowym 

 Północnym 

 Zachodnim 

 Wschodnim 

 Południowo – wschodnim 

 Północnym – wschodnim  

 Południowo – zachodnim 

 Północno – zachodnim 
* zaznaczyć właściwe znakiem X 

Powierzchnia połaci dachowej w 
m2 : 

 

Rodzaj pokrycia połaci dachowej:  

Czy jest dostępna dokumentacja 
techniczna budynku, mapy, rzuty, 
przekroje? 

 TAK   

 NIE 

DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO 
Zużycie energii w roku 2016 (dane 
z faktur): 

.............................. [kWh] 

Taryfa:3  

Moc umowna:3  

 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014. poz. 1182 
z późniejszymi zmianami). 
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne 
oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
W przypadku pozyskania przez Gminę Żarnów dofinansowania na montaż instalacji OZE 
deklaruję pokrycie wkładu własnego w wysokości 15% kwoty netto plus podatek VAT. 
Szacowany koszt poszczególnych instalacji: 

 Szacowany koszt ogólny brutto [zł] Szacowany wkład własny 
użytkownika (15%kwoty netto + 

podatek VAT 8%) [zł] 

instalacja fotowoltaiczna do 
wytwarzania energii elektrycznej 
(2,97 kWp) 

17 500,00 3 726,85 

instalacja solarna do 
podgrzewania wody użytkowej 

20 000,00 4 259,26 

pompa ciepła  55 000,00 11 712,96 

UWAGA: Podane powyżej koszty, są kosztami szacunkowymi, po sporządzeniu dokumentacji 
i przeprowadzeniu postępowania przetargowego mogą one ulec zmianie 

 
 

                                       
3
 Informacje podane na fakturze 
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………………………………………… 
podpis właściciela/współwłaściciela 


