
 
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA nr …………. 

 

                w projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jabłonna 

Arkusz ustaleń projektowych dla instalacji systemu 
fotowoltaicznego 

 

Wypełniając poniższą ankietę jestem poinformowany, iż projekt nie jest całkowicie darmowy, a 

uczestnik pokrywa ok. 35% wartości instalacji fotowoltaicznej o szacowanej wartości 18 000-30 000zł brutto. 

UWAGA Cena końcowa może ulec zmianie w zależności od kwoty jaką zaoferuje Wykonawca projektu 

wyłoniony na etapie przetargu.  

Deklarację należy wypełnić rzetelnie. Dane w niej zawarte będą weryfikowane na podstawie ewidencji 

ludności i innych danych które są w posiadaniu urzędu gminy. Wypełnienie poniższej ankiety nie 

gwarantuje uczestnictwa w projekcie. 

 

 

I. DANE PODSTAWOWE 

1. Imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości:  
….………..………………...........…..………………………………………………………………………… 

2. Numer telefonu: ………………….……………….…………………………………………………………..
  

3.  Adres email: …………………..……………………………………….. 
 

4. Adres zameldowania: 
.…..............………………………………………….……………………………….……………….............. 
 

5. Adres montażu instalacji solarnej (jeśli jest inny niż wyżej)………………………………………………. 
 

6. Nr działki na której zlokalizowany jest budynek : ……………………..………..…………..……………....
  

7. Powierzchnia całkowita budynku……………………………. 
 

8. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza   □ TAK    □ NIE  
 
Jeśli tak to na jakiej powierzchni ………………………………………………….. 
 

9. Rok budowy …………………………………………………………………………. 
 
     10. Miejsce montażu paneli PV 
 

☐ Budynek gospodarczy, zastosowanie: 

……………………...……………………………………………………………………………………………. 

☐ Dom mieszkalny     ☐ Budynek przemysłowy 

☐ Inny 

…………………………....……………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
Ustalenia konstrukcyjne 
 
1. Rodzaj dachu 

☐ Dach dwuspadowy (dwupołaciowy) 

 
1 długość dachu [m] ………………………………………..………….………………… 
2 długość krawędzi dachu [m] …………………………………….………………… 
α kąt pochylenia dachu [o] ………………………………………..…….…………… 
 

 

☐ Dach czterospadowy 

 
1 długość dachu [m] 

……………………………………………......………………….. 
2 długość krawędzi dachu [m] ……………………………….......………….……. 
3 długość grzbietu [m] ………………………………………….....………………..… 
α kąt pochylenia dachu [o] ……………………………………......………………… 
 

 

☐ Dach płaski 

1 długość dachu [m] ………………………......………………………….…………… 
2 długość krawędzi dachu [m] ……………….....……………………….…..…… 
 
 
 
 

Orientacyjna wysokość budynku [m]………………………….. 
  
Orientacja budynku (azymut)  [stopnie]……………………….. 
 
Uwagi dot. kominów, okien dachowych, itp.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Pokrycie dachowe 

☐ Dachówka    ☐ Gont     ☐ Blachodachówka 

☐ Ondulina    ☐ Beton     ☐ Papa bitumiczna 

☐ Eternit    ☐ Inne: 

………………………......………………………………………………………………………….. 
 
3. Konstrukcja dachu 

☐ Krokwie   ☐ Płatwie  ☐Inna.………………………………………………… 

 
Odległości między krokwiami ………………………………. 
 
 
4. Pokrycie konstrukcji dachu 

☐ Deskowanie    ☐ Płyta OSB    ☐ Inne:.………………………....................... 

 
5. Materiał z którego wykonana jest konstrukcja dachu 

☐ Drewno    ☐ Stal     ☐ Beton 

☐ Inne: ………...………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ustalenia elektryczne 
 
1.Dane wejściowe 
 
Operator (OSD): ………………………………………………………..  
 
Taryfa Energetyczna: ………………………………………………….. 
 

Rodzaj przyłącza: ☐Jednofazowe       ☐Trójfazowe  

  
Istniejąca Moc Przyłączeniowa instalacji: ........… [kW]   
 
Roczne zużycie energii: …................................. [kWh] 
 
Nr licznika: ………..................................................      
 
Nr punktu poboru energii [PPE] .......................…… 
 
Lokalizacja licznika energii elektrycznej: ……………………………….. 
 
Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych: …………… [A]     
 
Wartość zabezpieczenia głównego: …………………… [A] 
 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe: ………………….. [A] ……………….. [mA] 
 
Informacje te znajdziemy w warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w umowie o 
przyłączenie lub rachunkach za energie elektryczną (w zależności od operatora). 
 
2. Rodzaj przyłącza 
 

☐ YKY (przyłącz ziemny żyły miedziane), 

☐ YAKY (przyłącz ziemny żyły aluminiowe), 

☐ 4xAL (przyłącz napowietrzny cztery linie gołe), 

☐ 2xAL (przyłącz napowietrzny dwie linie gołe), 

☐ AsXSn (przyłącz napowietrzny warkocz izolowany czarny) 

 
Nr słupa (dla przyłączy napowietrznych)………...................................................................................……… 
 
Jeżeli jest to przyłącze napowietrzne proszę zaznaczyć właściwe: 
 

☐ przyłącze wpięte do konstrukcji wsporczej w ścianie budynku / do haka 

 

☐ przyłącze wpięte do stojaka dachowego 

 
 
3. Instalacja odgromowa 
 

☐ Napowietrzna   ☐ Okablowanie   ☐ Brak 

 
4. Lokalizacja urządzeń 
 
Miejsce montażu inwertera i zabezpieczeń instalacji PV (+ zdjęcie opcjonalnie): 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
Miejsce wpięcia do instalacji wewnętrznej (+ zdjęcie): ................................................................................... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dokumentacja zdjęciowa (nie jest to obowiązkowe, jedynie opcjonalne): 
 

☐ lokalizacja licznika, 

 ☐ przyłącze, jeżeli jest napowietrzne, 

☐ planowane miejsce ułożenia modułów fotowoltaicznych, 

☐ planowane miejsce lokalizacji inwertera, 

☐ planowane miejsce wpięcia instalacji, 

☐ rozdzielnica z widocznymi zabezpieczeniami. 

 
6. Dokumentacja uzupełniająca (nie jest to obowiązkowe, jedynie opcjonalne): 
 

☐ rzut połaci dachowej, 

 ☐ przekrój budynku, 

 ☐ umowa z dystrybutorem energii, 

 ☐ rachunek za energię elektryczną, 

 ☐ rachunek za dystrybucję energii. 

 

UWAGA W przypadku braku możliwości poprowadzenia przewodów wewnątrz budynku, przewody 

zostaną poprowadzone po elewacji budynku. 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na 

potrzeby prawidłowej realizacji projektu w Gminie Jabłonna, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926). 

 

 

 

…………………………………………                                                                               ………..…………………………………………….. 

              Miejscowość, data             Czytelny podpis beneficjenta                    

                       (właściciela lub współwłaścicieli) 

 


