
 

 

 

ANKIETA 
dla potrzeb realizacji projektu RPO 

pn. „Eko energia od Somonina aż po Przywidz” 
 
 

Szanowni Państwo,  
Przedstawiamy ankietę dotyczącą doboru instalacji fotowoltaicznej, wraz z informacją o 
możliwości zainstalowania jej na Państwa gospodarstwach w ramach programu RPO, 
działanie 10.3.1  

   

Poniżej przedstawiamy szacunkowe koszty instalacji przy 8% stawce Vat, dla mocy 4,32 kWp 
oraz 6,75 kWp. Stawka 23% VAT dotyczy instalacji realizowanych poza bryłą budynku 
mieszkalnego. 

   

Przykładowa moc instalacji 4,32 kWp 6,75 kWp 

Cel montażu Produkcja prądu 

Koszt brutto w zł dla 
przeciętnej instalacji 

24 261,12 37 908,00 

Dofinansowanie 76,85% 

Szacunkowy udział własny 
odbiorcy w zł 

6 424,99 10 039,05 

Wymagania techniczne 

 
 Min. 27m2 powierzchni 
dachu skośnego lub 53m2 
dachu płaskiego i ogrodu, 
możliwej do instalacji 
paneli- niezacienionej w 
kierunku południowym.  
 

 

 
 Min. 40m2 powierzchni 
dachu skośnego lub 80m2 
dachu płaskiego i ogrodu, 
możliwej do instalacji 
paneli- niezacienionej w 
kierunku południowym.  

 

 
Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, 
których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Wymiana 
pokrycia dachowego musi zostać zakończona nie później niż na miesiąc przed terminem 
rozpoczęcia montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym. 

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 października podpisaliśmy umowę z firmą EcoAg  
z siedzibą: ul. Wały Piastowskie 1, 80 – 958 Gdańsk, NIP: 8761530603 na aktualizację 
techniczną projektów instalacji fotowoltaicznych oraz opracowanie dokumentacji 
przetargowej. Przedstawiciele tej firmy są upoważnieni do kontaktowania się z państwem  
w sprawach technicznych dot. projektu 
 



 

 

 
 
 UWAGA: Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub podkreślić właściwe 
odpowiedzi 
 

I. DANE UCZESTNIKA ANKIETY:  
 

ADRES ZAMIESZKANIA: 
 

Imię:  

Nazwisko:  

Miejscowość, kod pocztowy:  

Ulica, nr domu  

Tel.  

Adres e-mail:  

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Imię:  

Nazwisko:  

Miejscowość, kod pocztowy:  

Ulica, nr domu  

Nr działki:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII: 
 
 
1. Czy uczestnik ankiety posiada prawo własności do nieruchomości:  

a) Tak.  

b) Nie.  

 

2. Czy w budynku już występują instalacje OZE?  

a) Kolektory słoneczne.  

b) Panele fotowoltaiczne.  

c) Pompa ciepła.  

d) Nie występują.  

e) Inne/ jakie?:…………………………………………………………  

 
3. Rodzaj budynku:  

a) Wolnostojący.  

b) Bliźniak.  

c) Szeregowiec, wielorodzinny.  

 
4. Powierzchnia użytkowa budynku w m2 (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę podać 
powierzchnię lokalu):  
 
……………… m2  

 

5. Zacienienie dachu budynku:  

a) Całkowite zacienienie od strony południowej.  

b) Występuje częściowo np. wysokie zadrzewienie, przesłonięcie innym budynkiem, itp.  

c) Nie występuje.  

 

6. Stopień skomplikowania więźby dachowej:  

a) Płaski.  

b) Jednospadowy lub dwuspadowy.  

c) Kopertowy.  

d) Inny……………………………………………  



 

 

 

7. Orientacyjny kąt nachylenia dachu:  

a) Do 10° .  

b) Do 35°.  

c) Do 45°.  

d) Powyżej 45°.  

8. Pokrycie dachu:  

a) Blacha (blachodachówka, blacha trapezowa).  

b) Dachówka ceramiczna.  

c) Dachówka betonowa.  

d) Papa.  

e) Gont bitumiczny.  

f) Eternit.  

g) Inne / jakie? …………………………..  

 

9. Kierunki, w które zwrócone są połacie dachu:  

a) Południowy.  

b) Północny.  

c) Wschodni.  

 
d) Zachodni.  

e) Południowo-wschodni.  

f) Południowo-zachodni.  

g) Północno-wschodni.  

h) Północno-zachodni.  

 
10. Powierzchnia południowej ekspozycji dachu dla instalacji wykorzystującej energię słoneczną:  
…………………………………………. m 2.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

III. DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
 

11. Instalacja w budynku jest:  

a) Jednofazowa.  

b) Trzyfazowa.  

 

12. W budynku mieszkalnym istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana w systemie:  

a) System dwużyłowy: L, N+PE (przewód neutralny (zerowy) jest jednocześnie uziemieniem.  

b) System trzyżyłowy: L, N, PE (przewód uziemiający jest jednocześnie oddzielnym przewodem).  

 

13. Czy instalacja elektryczna posiada zabezpieczenia przeciwporażeniowe:  

a) Tak.  

b) Nie.  

 

14. Czy budynek typowany do montażu instalacji fotowoltaicznej posiada instalację odgromową?  

a) Tak.  

b) Nie.  

 
15. Roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:  
 
………………………………. kWh/rok.  
 
 
16. Średnia opłata za energię elektryczną:  
 

………………………………. Zł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA Przywidz z siedzibą w Przywidzu,  

ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, sekretariat@przywidz.pl. W Gminie Przywidz wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem  e-mail: iod@locuslege.pl., tel. 58/7116868 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w związku z realizacją projektu pn. „Eko Energia od 

Somonina aż po Przywidz”, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy nr RPPM.10.03.01-22-0117/16-00 na realizację projektu pn. 

„Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.03 Odnawialne Źródła 

Energii. 

4. Odbiorcą danych osobowych jest firma EcoAG z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1, realizująca umowę  

nr ZP.272.172.2018, która ma prawo do weryfikacji danych, w tym danych wrażliwych (na podstawie umowy  

o przetw. danych nr ZP.272.180.2018). Ponadto odbiorcami będą podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 

danych, oraz państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy 

osoba, której dane dotyczą.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 

 
Data:  

  
Podpis:  
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