
 
 

 
 
 

      ………………….……………….. 
miejscowość i data 

…………………………………………………………………….… 
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej  

do kontaktu  

 
……………………………………………………………………….. 
Adres do korespondencji 

 
……………………………………………………………………….. 
Telefon oraz adres e-mail 

 

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej 

1. Lokalizacja wykonywania instalacji  
�  Miejscowość: ………………………….. 

�  Nr domu: …………………………………. 

2. Numer działki  

3. Dostęp do Internetu w miejscu 
instalacji (łącza: bezprzewodowe, 
przewodowe; prędkość jeśli znana) 

 

4. Posiadany tytuł prawny do obiektu 

�  Własność 

�  Współwłasność 

�  Dzierżawa 

�  Inny (jaki?) …………………………………………………….. 

5. Czy w budynku/lokalu prowadzona 
jest działalność gospodarcza?  

�  TAK 

�  NIE 

6. Czy pomieszczenie/pomieszczenia 
w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza w budynku mieszkalnym 
posiadają odrębną instalację 
elektryczną (odrębny licznik) 

�  TAK 

�  NIE 

7. Jeżeli pomieszczenie/pomieszczenia 
w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza w budynku mieszkalnym 
nie  posiadają odrębnej instalacji 
elektrycznej, czy energia z instalacji 
fotowoltaicznej będzie 
wykorzystywana na potrzeby 
prowadzenia działalności 
gospodarczej? 

�  TAK 

�  NIE 

8. Czy jest Pan / Pani rolnikiem (czy 
posiada Pan / Pani łącznie co najmniej 
1 ha przeliczeniowy ziemi?) 

�  TAK 

�  NIE 

9. Czy w przypadku gdy jest Pan / Pani 
rolnikiem czy posiada Pan / Pani 
odrębny licznik na zużycie energii na 
potrzeby prowadzenia działalności 
rolniczej? 

�  TAK 

�  NIE 



 

 
 

10. Czy w przypadku, gdy nie posiada 
Pan / Pani odrębnego licznika na 
zużycie energii na potrzeby 
prowadzenia działalności rolniczej, czy 
energia z instalacji fotowoltaicznej 
będzie wykorzystywana na potrzeby 
prowadzenia działalności rolniczej? 
 
Jeżeli TAK, konieczne jest oszacowanie 
jaki procent zużywanej energii w 
całości, zużywane jest na potrzeby 
prowadzenia działalności rolniczej(w 
%) 

11. Liczba osób zamieszkujących 
budynek 

12. Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na działce 

właściwe) 

 
 
 
 

13. Proponowany kierunek 
posadowienia instalacji na gruncie lub 
budynku gospodarczym 

14. Odległość od domu (szacunkowa 
długość przewodów od paneli do 
rozdzielnicy głównej (licznika) 
budynku (m) 

15. Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych

 

 

16. Kąt nachylenia 
dachu (około) 

          płaski                                              45

17. Budynek 

18. Rok budowy domu 

19. Czy są zamontowane kolektory 
słoneczne? 

20. Rodzaj dachu 

21. Rodzaj budynku 

 

Czy w przypadku, gdy nie posiada 

prowadzenia działalności rolniczej, czy 

będzie wykorzystywana na potrzeby 
 

Jeżeli TAK, konieczne jest oszacowanie 

prowadzenia działalności rolniczej(w 

�  TAK 

�  NIE 
 
W przypadku zaznaczenia ”TAK” należy wpisać: 
energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwie domowym zużywam 
na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej 

 

Jeśli umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na działce lub budynku gospodarczym (

lub 

�  Zachód 

�  Południe 

�  Południowy – wschód 

�  Południowy - zachód 

szacunkowa 

 

paneli fotowoltaicznych na dachu budynku proszę o podanie poniższych danych:

płaski                                              45
0                                                                          

posiadający pozwolenie na użytkowanie
w budowie 

 

�  TAK 

�  NIE 

�  Płaski 

�  Jednospadowy 

�  Dwuspadowy 

�  Kopertowy 

�  Inny (jaki?) ………………………………………………

�  Wolnostojący 

�  Bliźniak 

�  Zabudowa szeregowa 

�  Inny (jaki?) ………………………………………………..

 

W przypadku zaznaczenia ”TAK” należy wpisać: ok. ………..……% 
energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwie domowym zużywam 

 

lub budynku gospodarczym (należy zaznaczyć 

na dachu budynku proszę o podanie poniższych danych: 

                                                                          
65

0
 

posiadający pozwolenie na użytkowanie 

Inny (jaki?) ……………………………………………… 

Inny (jaki?) ……………………………………………….. 



 
 

 
 
 

22. Proponowany kierunek posadowienia 
instalacji na dachu 

�  Zachód 

�  Południe 

�  Południowy – wschód 

�  Południowy - zachód 

23. Pokrycie dachu 

�  Gont 

�  Papa 

�  Blacha 

�  Eternit (jeżeli eternit, instalacja nie może być 

zamontowana) 

�  Inne (jakie?) …………………………………………………. 

24. Wymiary wolnej powierzchni dachu 
skierowanej w wybranym powyżej 
kierunku (m

2
) 

 

 

25. Umiejscowienie licznika energii  

�  Ogrodzenie 

�  Ściana domu 

�  Wnętrze domu 

�  Inne (jakie?) …………………………………………………….. 

26. Moc umowna (przyłączeniowa) [kW] 
(występuje w fakturach za energię pod 
pozycją „moc umowna” lub w pozycji 
„ilość” przy opłacie sieciowej stałej lub 
opłacie przejściowej) 

 

27. Roczne zużycie energii elektrycznej 
(kWh) 

 

28. Instalacja 
�  Jednofazowa 

�  Trójfazowa 

29. Instalacja wewnętrzna 
�  Dwuprzewodowa 

�  Trójprzewodowa 

30. Instalacja odgromowa 
�  TAK 

�  NIE 

31. Preferowana trasa prowadzenia 
przewodów zasilających (połączenie 
paneli z inwerterem - po elewacji, 
wewnątrz budynku, kanał wentylacyjny) 

 

32. Szacunkowa długość  przewodów 
służących połączeniu zestawu paneli z 
pozostałą częścią instalacji (m) 

 

 

33. Wykaz energochłonnych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym pobierających energię 

elektryczną w czasie dnia 

Urządzenie:  Łączna moc (kW) lub szt. 

Lodówka   

Zamrażalka   

Pralka   

Zmywarka   

Kuchenka elektryczna   

Silniki   

Bojler elektryczny   

Żarówki   

Grzejniki elektryczne   



 
 

 
 
 

Inne:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

34. Czy w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej zamierzają Państwo przyłączyć do tej instalacji 

dodatkowe / nowe urządzenia pobierające energię elektryczną? np. zasobnik na c.w.u. 

Urządzenie: Moc kW lub szt. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



 
 

 
 
 

 

2. Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej 

 

Ja niżej podpisany ……………………………..……………………….. deklaruję uczestnictwo w projekcie 

dofinansowania instalacji fotowoltaicznej planowanym do realizacji przez Gminę Biłgoraj w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że jestem 

właścicielem / współwłaścicielem1 nieruchomości położonej w …………….……..……..……………………….. 

(miejscowość) nr działki: ……………..…… 

2. Jestem świadomy, że w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie warunkiem 

niezbędnym jest zawarcie przez wszystkich współwłaścicieli ww. nieruchomości m.in. umowy 

użyczenia z Gminą Biłgoraj, przekazującej prawo dysponowania niezbędną częścią ww. 

nieruchomości Gminie Biłgoraj dla celów realizacji projektu. Powyższe prawo przekazywane jest 

na czas określony od dnia zawarcia umowy na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu. 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co 

najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego 

oznaczenia (ologowania) lub tablicy pamiątkowej o sfinansowaniu projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

4. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym wynosi: ……………. 

5. Deklaruję przystąpienie do programu w następującym rozwiązaniu technologicznym (należy 

zaznaczyć tylko jedną odpowiedź): 

o System otwarty (z możliwością wprowadzania (sprzedaży) energii elektrycznej do sieci 

dystrybucyjnej (dofinansowanie montażu na poziomie 65%, wkład własny uczestnika 

ok. 6 500,00 zł przy instalacji 3kWp, ok. 4 700,00 zł przy instalacji 2kWp, ok. 3 500,00 zł 

przy instalacji 1kWp) 

o System zamknięty (bez możliwości wprowadzania (sprzedaży) energii elektrycznej do 

sieci dystrybucyjnej (dofinansowanie montażu na poziomie 85%, wkład własny 

                                                      
1 Niewłaściwe skreślić 



 
 

 
 
 

uczestnika ok. 3 200,00 zł przy instalacji 3kWp, ok. 2 500,00 zł przy instalacji 2kWp, ok. 

1 900,00 zł przy instalacji 1kWp) 

6. Przyjmuję, że o systemie technologicznym jaki zostanie ostatecznie uwzględniony we wniosku o 

dofinansowanie decydować będzie zainteresowanie mieszkańców, wytyczne nałożone przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014 – 2020 oraz możliwości techniczne / technologiczne. 

7. Czy w przypadku braku możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w systemie zamkniętym 

(jeżeli w punkcie 5 złożona została deklaracja uczestnictwa w systemie zamkniętym), deklaruje 

Pan/Pani uczestnictwo w systemie otwartym? (należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź): 

o TAK, przystąpię do projektu w systemie otwartym przy 65% dofinansowaniu 

o NIE, nie przystąpię do projektu w systemie otwartym przy 65% dofinansowaniu 

8. Czy w przypadku braku możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w systemie otwartym 

(jeżeli w punkcie 5 złożona została deklaracja uczestnictwa w systemie otwartym), deklaruje 

Pan/Pani uczestnictwo w systemie zamkniętym? (należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź): 

o TAK, przystąpię do projektu w systemie zamkniętym przy 85% dofinansowaniu z 

ograniczeniami określonymi w punkcie 10 deklaracji. 

o NIE, nie przystąpię do projektu w systemie zamkniętym 

9. Jestem świadomy, że koszty podane w punkcie 5 są jedynie kosztami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na montaż instalacji. 

10. Jestem świadomy, że w przypadku realizacji projektu w systemie zamkniętym, nie będzie 

możliwości wprowadzania wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej oraz nie będzie 

możliwości jej magazynowania, co najmniej przez okres, dopóki powstała instalacja będzie 

własnością Gminy Biłgoraj. 

11. Jestem świadomy, że w przypadku systemu otwartego warunki odprowadzania energii 

elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej 

określone zostaną przez operatora, tj. PGE. W związku z tym, Gmina Biłgoraj nie ma na nie 

wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za warunki wprowadzania energii do sieci (w tym za 

ewentualne koszty, kary itp.). 

12. Jestem świadomy, że system zamknięty jest mniej preferowany punktowo podczas oceny 

wniosków o dofinansowanie, przez co szansa na pozyskanie dofinansowanie jest niewielka. 

13. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty 

niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej 



 
 

 
 
 

instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących 

instalacji), które w całości poniosę 

14. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom Gminy Biłgoraj oraz wykonawcom dla celów 

projektowych, montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem. 

15. Upoważniam Gminę Biłgoraj do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

16. W przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Biłgoraj, niezwłocznie 

przedłożę dokumentację potwierdzającą posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

17. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji 

albo ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi instalację urządzenia, nie będę mógł wziąć 

udziału w programie. 

18. Przyjmuję do wiadomości, iż kryterium uczestnictwa w programie będzie pozytywny wynik 

kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania przez pracowników 

Urzędu Gminy lub osób działających z upoważnienia Gminy. Ostateczny dobór urządzenia, które 

zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych 

w deklaracji oraz oceny w trakcie kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej 

realizacji zadania. 

19. Deklaruję dokonanie wpłaty na konto i w terminie wskazanym w umowie zawartej z Gminą 

Biłgoraj w przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w deklaracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

20. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych 

przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z 

przystąpieniem do projektu. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 

 

 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………………………… 

Czytelny podpis 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

………………….……………….. 
miejscowość i data 

 


