Miasto Lubartów, ankieta zgłoszeniowa 2019 rok.

ANKIETA DOBORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

I. DANE PODSTAWOWE

1. Imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości:
…………………..….………..………………...........…..…………………………………………………………….
2. Numer telefonu: ………………….……………….……..
3. Adres obiektu: .…..............………………………………………….……………………………….…………….…...

II. WYRAŻAM ZGODĘ NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
(wypełnia uczestnik projektu deklarujący udział w części projektu zainteresowany instalacją fotowoltaiczną)

□ TAK

□ NIE

1. Deklarowana moc instalacji:
☐ 2kW
☐3 kW
☐5 kW
2. Miejsce montażu paneli PV
☐ Budynek gospodarczy, zastosowanie: ……………………...…………………………………………………………………………
☐Dom mieszkalny
☐Inny …………………………....……………………………………………………………………………………………………………………….

Ustalenia konstrukcyjne
1. Rodzaj dachu
☐Dach dwuspadowy (dwupołaciowy)

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

S

N

☐Dach czterospadowy

S

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

☐Dach płaski
1 długość dachu [m] ………………………......………………………….……………
2 długość krawędzi dachu [m] ……………….....……………………….…..……

☐Inny
1 długość dachu [m] ……………………………………………......…………………..
2 długość krawędzi dachu [m] ……………………………….......………….…….
3 długość kalenicy [m] ………………………………………….....………………..…
α kąt pochylenia dachu [o] ……………………………………......…………………

Orientacyjna wysokość budynku [m]…………………………
Odchylenie dachu od strony południowej: około….................................(podać szacunkową wartość w stopniach)
Uwagi dot. kominów, okien dachowych, na połaci przewidywanej do montażu itp. ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
2. Pokrycie dachowe
☐Dachówka
☐Ondulina
☐Eternit

☐Gont
☐Blachodachówka
☐Beton
☐Papa bitumiczna
☐Inne: ………………………......…………………………………………………………………………..

3. 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: ………..................................................
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 (przyłącze ziemne żyły miedziane),
☐YAKY (przyłącze ziemne żyły aluminiowe),
☐4xAL (przyłącze napowietrzne cztery linie gołe),
☐2xAL (przyłącze napowietrzne dwie linie gołe),
☐AsXSn (przyłącze napowietrzne warkocz izolowany czarny)
3. Instalacja odgromowa
☐Napowietrzna

☐Okablowanie

☐Brak

Uwaga:
1. Koszt przebudowy instalacji elektrycznej jest niekwalifikowalny. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej może nastąpić do sprawnej instalacji
elektrycznej budynku wyposażonej w min. wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, ochronnik przepięć.
2. Minimalna powierzchnia dachu do montażu instalacji to ok 14 m2 dla instalacji 2 kW, 21 m2 dla instalacji 3 kW i 35 m2 dla instalacji 5 kW.
Preferowana jest strona południowa budynku. Miejsce montażu nie może być zacieniane (przez np. kominy, lukarny, drzewa).
3. Kosztem niekwalifikowalnym w projekcie będą konstrukcje wsporcze nieprzewidziane przez producenta związane z koniecznością montażu
instalacji na gruncie, oraz związane z niekorzystnym położeniem budynku.

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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.L.2016.119.1) Gmina informuje, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 Lubartów;
2)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.lubartow.pl;
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia;
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych;
5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są
do momentu ustania celu przewarzania-zgodnie z instrukcją kancelaryjną);
6)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
7)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

………………………………….
Miejscowość, data

……………………………….
(czytelny podpis)

