
ANKIETA DOBORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PV) 

Ważne informacje  

Szacunkowa cena rynkowa montażu instalacji o mocy 1kW - około 6,2-6,5 tys. zł brutto. Szacowany koszt od 

mieszkańca – ok. 1000 zł za 1kW, tj. np. przy instalacji o mocy 3 kW- wkład mieszkańca ok. 3000 zł. 

Instalacja fotowoltaiczna może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. Ewentualna 

konieczność przebudowy instalacji (np. założenie oddzielnego licznika energii elektrycznej) jest kosztem 

niekwalifikowanym, tj. ponosi go właściciel nieruchomości.  

Ankiety należy złożyć w terminie do 30.04.2019 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mielnik lub 

pocztą na adres Urzędu Gminy Mielnik lub elektronicznie na adres gmina@mielnik.com.pl . W przypadku 

bardzo dużego zainteresowania o kwalifikacji do programu może decydować data złożenia ankiety. 

Ankiety zbierane są w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

w ramach RPO WP 2014-2020. Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2019, szacowany termin instalacji 

-2020 rok. Osoby, które składały ankiety w poprzednich latach proszone są o ponowne złożenie poniższej 

ankiety ze względu na inny zakres zbieranych danych. 

DANE PODSTAWOWE  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku współwłasności, przy zakwalifikowaniu do projektu wymagana będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli) 

2. Adres nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nr ewidencyjny zabudowanej działki objętej wnioskiem: …………………………………………………………………………… 

4. Tytuł prawny do nieruchomości (jeśli jest nr księgi wieczystej) ………………………………………………………………… 

5. Telefon kontaktowy:…………………………………………  adres e-mail ……………………………………………………………………  

6. Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: ……………………………………………………………………………………………… 

POZOSTAŁE DANE   

1. Ustalenia konstrukcyjne  

Przy lokalizacji paneli na dachu muszą być montowane tylko na jednej połaci dachu. Miejsce 
montażu nie może być zacieniane przez drzewa, kominy, inne przeszkody. Preferowane 

usytuowanie połaci dachowej – południowe (S).  
 
Na zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy 1 kW potrzebne jest ok. 7 m2 niezacienionej 
powierzchni gruntu/lub dachu 
 
Na zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy 2 kW potrzebne jest ok. 14 m2 niezacienionej 
powierzchni gruntu/lub dachu 

 
Na zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy 3 kW potrzebne jest ok. 21 m2 niezacienionej 
powierzchni gruntu/lub dachu 
 

 Dach dwuspadowy (dwupołaciowy) 

1 długość dachu [m] …………………………… 

2 długość krawędzi dachu [m] ……………  

α kąt pochylenia dachu [o] …………………   

 

Szacunkowa długość przewodów służących połączeniu zestawu 

paneli z licznikiem energii - ………… (m) 
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 Dach czterospadowy  

1 długość dachu [m] ……………………………………………… 

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

3 długość kalenicy [m] ……………………………………………  

α  kąt pochylenia dachu [o] ………………… 

 
Szacunkowa długość przewodów służących połączeniu zestawu 
paneli z licznikiem energii - ………… (m) 

 

 

 

 Dach płaski  

1 długość dachu [m] ……………………………  

 

2 szerokość dachu [m] …………………………  

 

Szacunkowa długość przewodów służących połączeniu zestawu 

paneli z licznikiem energii - ………… (m) 

  

 Inna lokalizacja/na gruncie 

powierzchnia niezacienionego  terenu …………………… [m2] ,  

Szacunkowa długość przewodów służących połączeniu zestawu paneli z licznikiem energii - ………… (m) 

2. Rodzaj pokrycia dachu (wypełnić przy wskazaniu lokalizacji na dachu) 

 Dachówka      Gont       Blachodachówka/blacha      Ondulina      Beton     Papa bitumiczna  

 Eternit – brak możliwości montażu mikroinstalacji na dachu 

 inne: ………………………………………………..  

 

3. Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja dachu (wypełnić przy wskazaniu lokalizacji na dachu) 

 Drewno       Stal      Beton   inne: ………………………………… 

  

4. Miejsce montażu paneli  

 Dom mieszkalny       

 Budynek gospodarczy,  funkcja budynku …………………………………………………………     

 Inne ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.Ustalenia elektryczne  

1) Operator-dostawca energii (OSD):    PGE       inny, jaki ……………………………  

2) Rodzaj taryfy (widnieje na umowie z dostawcą energii) 

 C11      C12a      C12b      G11      G12      G12w      Inna (wpisać jaka) ………………… 

3) Roczne zużycie energii (widniej na fakturze za energię) ……………………… [kWh] 

4) Moc umowna (widnieje na fakturze za energię lub umowie z dostawcą energii) ………… kW  

5) Zabezpieczenie przedlicznikowe (widnieje na umowie z dostawcą energii) …………… A  

6) Oczekiwana moc instalacji PV w kW/przybliżoną powierzchnię 



Moc instalacji PV nie powinna być większa od mocy umownej – patrz pkt 4. Przy wyższej mocy trzeba będzie 

uzyskać nowe warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. 

1 kW /7[m2]  2 kW /14[m2]   3 kW /21[m2]   4 kW /28[m2]   5 kW/35[m2]  
 

7)Przyłącze energetyczne do budynku  

 napowietrzne         doziemne 

8) Wewnętrzna instalacja w budynku    

 jednofazowa    trójfazowa    

 dwużyłowa    trzyżyłowa  

 

9) Umiejscowienie licznika energii -    ogrodzenie      ściana domu     wewnątrz domu 

 
6. Czy Właściciel na posesji wskazanej do montażu instalacji posiada urządzenia elektryczne 

wykorzystywane do celów:  
 

działalności gospodarczej:    TAK    NIE  

działalności agroturystycznej:   TAK    NIE  

gospodarstwa rolnego:     TAK    NIE  

 

7. Czy Właściciel posiada odrębny licznik energii na potrzeby gospodarstwa rolnego (działalności 

gospodarczej, agroturystyki):  

 TAK    NIE     NIE DOTYCZY 

 Instalacja fotowoltaiczna może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. Ewentualna 

konieczność przebudowy instalacji elektrycznej jest kosztem niekwalifikowanym.  

 

 
1. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na dokonanie oceny technicznych warunków montażu instalacji PV, we wskazanej 

przeze mnie lokalizacji, przez osoby upoważnione przez Gminę Mielnik. 

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż złożenie niniejszej Ankiety nie jest równoznaczne z 

gwarancją otrzymania  dofinansowania do montażu instalacji PV.  

 

 

Mielnik, dn. ………………………………   ………………………………………………………………………… 
                   (data)          (czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli)  
 

 

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem 
Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Mielnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Mielnik, z siedzibą: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. 
(85) 65 65 861, (85) 65 77 003. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 
można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektów dla dobra mieszkańców gminy. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działanie w interesie publicznym oraz podpisanie 

z Panią/Panem umowy jako beneficjentem projektu.  
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5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji projektów jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji ww. zadań. 

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer działki, telefon, mail, opcjonalnie: PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, 
prawo do dysponowania nieruchomością; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 
instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy 
powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. 
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat, bezterminowo w przypadku dofinansowywania unijnego) oraz zgodnie 
z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania 
celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 

9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną 
komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych. 

 

 

Adnotacja Organu  

Weryfikacja formalna ankiety 

Weryfikacja pozytywna 
 

Mielnik, …………………………    ………………………………………… 

(data)                                     (podpis) 

Weryfikacja negatywna 
 

Mielnik,………………………       ……………………………………………………… 

(data)                                     (podpis) 

Uwagi:  

    

Uwagi:  
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