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Dane właściciela:        Dane współwłaściciela/i: 

        (jeśli tak, proszę załączyć podpisaną zgodę) 

Imię, drugie imię i nazwisko: ……………………………….  Imię i nazwisko: ………………………………. 

PESEL: ……………………………………….     PESEL: ……………………………………  

Nr tel.: ………………………………………    

Adres e- mail: …………………………………. 

 

Adres zamieszkania:       Adres zamieszkania: 

       Taki sam, jak adres zamieszkania właściciela 

Województwo: ………………………………….   Województwo: ………………………………….  

Powiat: ………………………………….    Powiat: …………………………………. 

Gmina: ………………………………….    Gmina: …………………………………. 

Miejscowość: ………………………………….   Miejscowość: …………………………………. 

Ulica i nr domu/ lokalu: ………………………………….  Ulica i nr domu/ lokalu: ………………………………… 

Kod pocztowy, poczta: ………………………………….  Kod pocztowy, poczta: …………………………………. 

 

Adres inwestycji: 

 Taki sam, jak adres zamieszkania właściciela 

Województwo: ………………………………….    

Powiat: ………………………………….     

Gmina: …………………………………. 

Miejscowość: ………………………………….  

Ulica i nr domu/ lokalu: …………………………………. 

Kod pocztowy, poczta: …………………………………. 

 

Nr konta do zwrotu dotacji: ……………………………………………………………………………………………………….  
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INFORMACJA O WŁASNOŚCI MIKROINSTALCJI FOTOWOLTAICZNEJ 
    

WŁASNOŚĆ                      WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

 

DANE MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

 

MONTAŻ ZLECONY PODMIOTOWI TRZECIEMU 

MONTAŻ SAMODZIELNY 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
  
  

 
Ubiegam się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 
kW do 10 kW, służącej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego.  

 

 

Koszt całkowity / kwalifikowany (zł) ………….. 

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej (kW)………… 
             
Data przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej widniejąca na zaświadczeniu OSD (Operatora          
Sieci Dystrybucyjnej) ………………… 
 
Międzynarodowy Nr PPE (Punktu Poboru Energii) widniejący na zaświadczeniu OSD (Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej) rozpoczynający się od cyfr 590.   …………………….. 
 
Krajowy Nr PPE (Punktu Poboru Energii) widniejący na zaświadczeniu OSD 
(Operatora Sieci Dystrybucyjnej)  ……………… 

 

 DANE WNIOSKODAWCY / BENEFICJENTA 
 
Proszę wybrać jedną z trzech opcji: 

    

 
JesJJestem prosumentem (osobą fizyczną) rozliczającym się z wyprodukowanej energii 
  elektrycznej w systemie net-billing na podstawie zawartej umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży (wniosek o przyłączenie dla nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej został złożony po 31.03.2022 r. i nie dotyczył rozbudowy już istniejącej instalacji 
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Byłem prosumentem rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie 

  opustów tzw. net-metering i nie korzystałem wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji 
fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd. Dokonałem zmiany systemu rozliczeń 
- przeszedłem na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. 

 
 

 
Byłem prosumentem rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie 

  opustów tzw. net-metering i skorzystałem wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji 
fotowoltaicznej (np. z programu Mój Prąd lub innych dofinansowań dopuszczających 
taką możliwość). Dokonałem zmiany systemu rozliczeń - przeszedłem na system 
rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing 
 
 

RODZAJ DOFINANSOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
   
  

 
Nie wnioskuję o dofinansowanie dla dodatkowych elementów. Wnioskuję wyłącznie o dofinansowanie do 
mikroinstlacji fotowoltaicznej, określonej w części B wniosku o dofinansowanie   

   
  

 
Wnioskuję o dofinansowanie dla dodatkowych elementów 

   
  

 
Magazyn ciepła 

 
Magazyn energii elektrycznej 

 
System zarządzania energią (HEMS/EMS) 

  

        

 

              Zastosowane są nowe urządzenia/systemy/instalacje (wyprodukowane nie 

wcześniej niż 24 miesiące przed dniem montażu) oraz spełniają wszystkie 

wymogi określone w aktualnym programie – weryfikowane na podstawie 

oświadczenia Grantobiorcy (Wnioskodawcy) TAK / NIE 
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W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do elementów dodatkowych, Grantobiorca (Wnioskodawca) 

ma obowiązek do składanego wniosku dołączyć protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie 

Grantobiorcy (Wnioskodawcy) dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, 

magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS), potwierdzający montaż i uruchomienie 

dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania 

 

 

 

 

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

Do ankiety proszę dołączyć podstawowe załączniki skany lub wyraźne zdjęcia następujących dokumentów 

(musi być widoczna cała strona razem z krawędziami), załączników może być więcej w zależności od zakresu prac 

inwestycji. 

- -[INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Potwierdzenia dokonanych płatności za przedstawione faktury/paragony imienne za mikroinstalację 

fotowoltaiczną (inny dokument niż w poz. 1) 

-Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci wydane/podpisane przez OSD 

 

 


