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WNIOSEK NR 2 
 

……………………………………………………                                                               Data …………………………. 

Imię i Nazwisko Właściciela/ Współwłaściciela* budynku 

 

……………………………………………………………. 

miejsce wykonywania instalacji (miejscowość, ulica, nr domu) 

 

……………………………………………………………. 

nr działki i nazwa obrębu ewidencyjnego 

 

……………………………… 

nr telefonu 

 

Wójt Gminy Podedworze 

Podedworze 44, 

21-222 Podedwórze.  

 

W N I O S E K 
 

W związku z zamiarem przystąpienia do projektu w zakresie montażu kolektorów słonecznych 

przedkładam informacje niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej w w/w zakresie. 

Ilość osób korzystających z ciepłej wody: 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody – zima (właściwe zaznaczyć): 

□ bojler elektryczny 

□ kocioł węglowy 

□ kocioł gazowy (gaz ziemny) 

□ kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik) 

□ kocioł olejowy 

Istniejące źródło przygotowania ciepłej wody – wiosna, lato, jesień (właściwe zaznaczyć): 

□ bojler elektryczny 

□ kocioł węglowy 

□ kocioł gazowy (gaz ziemny) 

□ kocioł gazowy (gaz płynny/zbiornik) 

□ kocioł olejowy 

Proponowane miejsce montażu kolektorów słonecznych: 

□ dach płaski; 

□ dach skośny, kąt nachylenia dachu …………. 

□ elewacja/ ściana 

□ grunt 

Rodzaj pokrycia dachu: 

Wysokość kotłowni/ pomieszczenia montażu zasobnika (m): 

Wymiar drzwi do kotłowni w świetle otworu (m) : 

Obecnie posiadane instalacje OZE: 

□ solary 

□ fotowoltaika 

□ pompa do c.w.u. 

□ kotły na biomasę (pellet) 

Czy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza: 

□ Tak                □ Nie 

Uwagi: 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z wytycznymi w zakresie montażu instalacji OZE, oraz spełniam 

wszystkie wymagania w tym zakresie. 

Do wniosku dołączam: 

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)                    □ Tak                         □ Nie 

 

 



Wniosek nr 2 dot. „montażu Instalacji Solarnej” str.2/2 
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Informacje/wymagania do instalacji kolektorów słonecznych 

 

1. Budynek musi posiadać instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej. 

2. Panele słoneczne mogą być montowane na: 

1) budynku mieszkalnym (VAT 8%); 

2) budynku gospodarczym (VAT 23%) oddalonym od budynku mieszkalnego do 10 m, 

3) gruncie, przy budynku mieszkalnym (VAT 23%) oddalonym od budynku mieszkalnego do 10 m. 

3. Panele słoneczne nie będą montowane na papie, eternicie, goncie. 

4. Ilość paneli słonecznych oraz zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, zgodnej ze złożoną 

deklaracją na odpady komunalne tj.: 

1) 2 kolektory słoneczne – liczna domowników od 2 do 4. 

2) 3 kolektory słoneczne – liczna domowników powyżej 5. 

5. Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni. 

6. Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m. 

7. Wejście do pomieszczenia kotłowni przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące o minimalnych wymiarach 

80x190 cm w świetle otworu. 

8. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Podedwórze o dofinansowanie do instalacji OZE jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na dostarczenie na etapie odbioru wykonanej instalacji aktualnych pozytywnych badań pomiarów elektrycznych 

i przeglądu elektrycznego w zakresie: 

1) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli 

zwarcia), 

2) pomiarów rezystancji izolacji obwodów I-fazowych, 

3) pomiarów rezystancji izolacji obwodów III-fazowych, 

4) pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, 

5) pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia), 

6) opinia w zakresie stanu instalacji elektrycznej, 

7) opinia w zakresie stanu instalacji odgromowej (jeśli występuje). 

Badania techniczne zostaną wykonane na koszt i zlecenie użytkownika instalacji. 

Szczegóły badań zostaną określone w umowie. 

 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela* 


