
 

Protokół uzgodnień montażowych – Instalacja Fotowoltaiczna  

 
Imię i nazwisko Klienta / nazwa Firmy ………………….....………………..............…………………..………….  

 

Adres:...........………………….………………………………………….….………. Nr działki …………………... 

Ilość wykorzystanej energii elektrycznej w roku poprzednim [kWh]: …….……………………………………..  

Taryfa elektryczna:………..…. Czy Klient / Firma płaci za bilansowanie mocy biernej? ….……………….…. 

Preferowane miejsce montażu paneli fotowoltaicznych: 

☐ Dach budynku mieszkalnego    Czy jest to Budynek Użyteczności Publicznej?.................... 

☐ Elewacja budynku mieszkalnego   Czy powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2?................. 

☐ Dach budynku gospodarczego   Czy kubatura budynku przekracza 1500 m3?........................ 

☐ Grunt 

☐ Inne …………....…………………………………………………………………………………………………. 

 

Rodzaj dachu: 

 

☐Dach jednospadowy (jednopołaciowy) 

1 długość dachu [m] ………………………………………..………………………… 

 

2 długość krawędzi dachu [m] …………………………………….…………………. 

 

3 szerokość dachu [m] ……………………………………………………………….. 

 

      α kąt pochylenia dachu [o] ………………………………………..…….……………. 

 

☐Dach dwuspadowy (dwupołaciowy) 

1 długość dachu [m] ………………………………………..………….………………… 

 

2 długość krawędzi dachu [m] …………………………………….……………………. 

 

3 szerokość dachu [m] …………………………………………………………………. 

 

α kąt pochylenia dachu [o] ………………………………………..…….……………… 

 

☐Dach czterospadowy 

1 długość dachu [m] ……………………………………………......………………….. 

 

2 długość krawędzi dachu [m] ……………………………….......………….………… 

 

3 długość grzbietu [m] ………………………………………….....………………..…. 

 

4 szerokość dachu [m] ………………………………………………………………… 

 

                    α kąt pochylenia dachu [o] ……………………………………......………………….. 

 

     ☐Dach płaski 

           1 długość dachu [m] ………………………......………………………….…………… 

 

           2 długość krawędzi dachu [m] ……………….....……………………….…..………… 

 

 

☐ Inny rodzaj dachu – prośba o wykonanie szkicu wraz z dokumentacją fotograficzną 

 

Pokrycie dachu: 

☐Dachówka ceramiczna  ☐Dachówka karpiówka  ☐Blachodachówka    ☐Gont  

☐Ondulina    ☐Beton    ☐Papa bitumiczna  ☐Styropapa 

☐Blacha trapezowa   ☐Blacha   ☐Inne:……………………………………… 



 
Konstrukcja dachu: 

☐Krokwie   ☐Łaty/kontrłaty   ☐Inna: .………………… 

 

Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja dachu: 

☐Drewno    ☐Stal   ☐Beton ☐Inny:..……………………………………… 

 

Szkic sytuacyjny z lokalizacją budynku na działce, stron świata i lokalizacją PV:                                

a) Orientacyjna wysokość budynku [m]:…………. 

 

b) Szkic lokalizacji budynku wraz z  

uwzględnieniem kierunków świata (miejsce obok) 

 

c) Widoczne elementy zacieniające instalacje  

(kominy, ogniomurki, drzewa) – jeżeli tak, to ile 

i jakie: ………………………………………. 

………………………………………….……. 

Ustalenia elektryczne: 

Operator:  ☐ PGE  ☐ Tauron  ☐ Energa  ☐ ENEA  ☐ inny: ……………………..… 

Rodzaj przyłącza:    ☐Jednofazowe     ☐Trójfazowe  ☐Brak  

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji:.............… [kW] 

Lokalizacja rozdzielnicy głównej budynku (skrzynka z zabezpieczeniami): ……………………………………….. 

Instalacja odgromowa na dachu:    ☐TAK    ☐ NIE 

Planowane miejsce montażu inwertera: 

☐ poddasze  ☐ elewacja (strona świata: ….)  ☐ kotłownia  ☐ przy konstrukcji gruntowej  ☐ inne: ………… 

Planowana odległość paneli fotowoltaicznych od inwertera [m]:……………………………………………………. 

 

Odległość plan. miejsca montażu inwertera od rozdzielnicy bądź punktu przyłączenia do sieci AC [m]:……….…. 

 

Sposób prowadzenia przewodów DC od paneli do inwertera: 

☐ wolnym przewodem wentylacyjnym (konieczne uzyskanie opinii kominiarskiej) 

☐ po elewacji budynku 

☐ wewnątrz budynku zgodnie z ustaleniami właściciela (opis uzgodnień):………………………………………..… 

 

Podłączenie inwertera do sieci Internetowej:   ☐ TAK  - Wi-Fi ☐ TAK  - kabel  ☐ NIE 

 

Czy klient jest zainteresowany ewentualną rozbudową o magazyn energii?  ☐TAK   ☐ NIE 

Czy klient jest zainteresowany stacją ładowania aut elektrycznych?   ☐TAK   ☐ NIE 

Dodatkowe uwagi: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zdjęcia: 

☐ plan dachu (jeżeli Klient posiada plan)   ☐ obiekty zacieniające panele  

☐ dach od strony wewnętrznej (jeżeli jest dostęp)  ☐ planowane miejsce zamontowania inwertera 

☐ ostatni rachunek (z zakrytymi danymi osobowymi Klienta) ☐ rozdzielnica z zabezpieczeniami   

☐ dach od strony zewnętrznej (jeżeli jest możliwość, to prośba o zwymiarowanie dachówki lub umieszczenie na 

fotografii skalowalnego obiektu, np. kartki A4) 

 


