Poradnik dotyczący wypełnienia ankiety

1. Deklarację uzupełnia właściciel nieruchomości (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy,
grunt), na której ma być zainstalowana instalacja. W przypadku współwłasności należy podać
dane obydwu współwłaścicieli. Deklarację podpisują wszyscy właściciele.

Mapka, którą należy dołączyć do deklaracji powinna pokazywać numer działki na których
znajdują się nieruchomości i budynki. Można taką mapkę znaleźć na stronie:
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp1

2. Wskazanie dwóch możliwych lokalizacji instalacji. Należy nad tabelą wpisać możliwe
lokalizacji instalacji (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt), nad kolumnami o
nazwie „obiekt A” i „Obiekt B”. Na przykład nad kolumną „Obiekt A” wpisać „Budynek
mieszkalny” a nad kolumną „Obiekt B” wpisać „Grunt” lub „Budynek gospodarczy”

3. Podanie numeru działek na której znajdują się nieruchomości. Jeżeli obiekt leży na wiecej niż
jednej działce należy podać wszsytkie, na których położony jet obiek.

4. Dla instalacji kolektorów słonecznych oraz fotowoltaicznej należy wskazać powierzchnię na
obiekcie do zainstalowania instalacji. Jeżeli powierzchnią jest dach, na którym ma być
zainstalowana instalacja fotowoltaiczna lub kolektorów słonecznych to powinien być
skierowana na południe z dopuszczalnym odchyleniem od południa o 200 (nie mylić ze
spadem dachu) na wschód lub na zachód. W przypadku większych odchyleń należy wskazać,
lokalizację (w pozycji Obiekt B) dogodniejszą bądź wskazać czy jest możliwość zainstalowania
instalacji na gruncie. Rekomendowanym miejscem instalacji kolektorów słonecznych jest
dom mieszkalny. Instalację fotowoltaiczną można zamontować na domu mieszkalnym,
budynku gospodarczym, gruncie. Podając powierzchnię na dachu spadowym lub płaskim
podajemy taką część dachu stanowiącą zwartą powierzchnię bez przeszkód w postaci: okien,
kominów itp. W przypadku montażu instalacji na dachach należ podać rodzaj pokrycia
dachowego (eternit, blacha, itd.). W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych elewacji
prosimy pamiętać, iż w takich miejscach potrzeba dwa razy więcej miejsca na 1 kW (potrzeba
12 m2 a nie 6 m2). Miejsca, gdzie będzie instalacja (dach, grunt) nie powinny w ciągu dnia być
zacieniane przez obiekty (drzewa, budynki).

5. W przypadku wnioskowania o instalację kolektorów słonecznych należy podać ilość osób
zamieszkujących dom mieszkalny na stałe. W przypadku, gdy cześć rodziny (np. studiujący
poza miejscem zamieszkania członkowie rodziny) przebywa w obiekcie tymczasowo należy
nie wliczać tych osób. W pozycji „Ilość zużywanej zimnej wody” (nie we wszystkich ankietach
ta pozycja jest. Jeżeli jej nie ma to pomijamy ten punkt) prosimy o podanie rocznego zużycia
zimnej wody w obiekcie – odczyty z wodomierza (faktury za zużycie wody lub ścieki).

6. Należy wskazać w jaki sposób jest wytwarzana ciepła woda użytkowa (woda ciepła w
bateriach umywalkowych) dla potrzeb wyliczenia efektu ekologicznego. W przypadku
korzystania w zimie z kotłowni a latem z bojlera elektrycznego można zaznaczyć dwie opcje.

7. Należy wskazać urządzenia wykorzystywane w budynku mieszkalnym tylko i wyłącznie. Osoby
mające taryfę C11, C11, C21, C22 lub posiadają gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą
muszą tą część obowiązkowo wypełnić.

8. Należy podać zużycie energii elektrycznej w rozbiciu na okresy wskazane na fakturze
(jednomiesięczne, dwumiesięczne lub półroczne – tak jak otrzymywane są faktury) lub podać
sumaryczne zużycie na energię elektryczną w pozycji „Razem w roku”.
a. W przypadku osób mających jeden licznik na potrzeby tylko i wyłącznie domu
mieszkalnego to należy odczytać zużycie na energię elektryczną z faktury (przykład
poniżej).
b. W przypadku osób posiadających jeden licznik dla potrzeb gospodarstwa rolnego i
domu mieszkalnego to należy podać zsumowane zużycie energii elektrycznej za cały
rok kalendarzowy.
W przypadku zagubienia faktur zawsze można zadzwonić do Zakładu energetycznego podajać
swoje dane i zapytać o roczne zużycie energii elektrycznej.
W pozycji pod tabelą „Moc umowna(przyłączeniowa) …….. kW” należy podać moc
przyłączeniową dla obiektu. Informację tą można znaleźć w umowie przyłączeniowej z
Zakładem Energetyczny. Obok mocy przyłączeniowej należy wpisać taryfę jaką Państwo
posiadacie np. G11, G12, C11, C12, C21, C22.

Odczytanie rocznego zużycia energii z faktury

9. Zadeklarowanie instalacji którą Państwo jesteście zainteresowani. Można zaznaczyć:
a. Fotowoltaiczna
b. Kolektorów słonecznych
c. Fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych

