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 Miejscowość ………………………..… …………………………………………………Ulica …………………………….…………….……  

Numer domu …………………….…..……Numer lokalu …………...…… Numer ewidencyjny działki …………...…… 

Typ budynku:  

o jednorodzinny  

o bliźniak 

o szeregowy 

o wielorodzinny 

Technologia wykonania budynku: 

o Murowana  

o Drewniana  

o Prefabrykowana (wielka płyta)  

o Inna (Jaka?)…………… 

Rok budowy……………. Liczba mieszkańców……….….. Powierzchnia ogrzewana…………..…. 

Ogrzewanie:                  

A)* Indywidualne w izbach:  

o Piec kaflowy 

o Piec metalowy 

o Kominek 

o Inne (Jakie?) 

 

* Wybrać właściwe 

 

B)* Centralnie w całym 

mieszkaniu: 

o Własna kotłownia  

o Kominek  

o Elektrycznie  

o Gazowe  

o Ciepło sieciowe (z 

systemu ciepłowniczego) 

 

Ciepła woda: 

o Bojler elektryczny 

o Elektryczne 

przepływowe 

o Gazowe przepływowe 

o Skojarzone z centralnym 

ogrzewaniem 

o Inne (jakie?)…………………

Odnawialne źródła energii: 

o Ogniwa fotowoltaiczne 

o Kolektory słoneczne 

o Pompa ciepła 

o Inne (Jakie?)……… 

Przeprowadzone termomodernizacje: 

Wymiana okien: 

o TAK   o NIE 

 

Wymiana drzwi: 

o TAK   o NIE 

 

Ocieplenie ścian: 

o TAK   o NIE 

Ocieplenie stropu 

(stropodachu): 

 o TAK   o NIE

Ciepło sieciowe (wypełniać jak dotyczy): 

Moc zamówiona …………………. kW  Zakup energii cieplnej w 2014 ………………… GJ 

 

Zużycie paliw/źródeł ciepła w 2014 roku:  

- energia elektryczna …………………. kWh 

- gaz ziemny ………………………………. m3 

- ekogroszek ……………………………… t 

- węgiel ……………………………………… t 

- olej opałowy …………………………… l 

- drewno …………………………………… t 

- gaz płynny (LPG) …………………….. l 

- inne(jakie? Podać jednostkę) …………………….

Planowane działania: 

1) Modernizacja źródła ciepła do 2020?  TAK (jaka?)    NIE 

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

2) Zmieniające zużycie energii? (np. wymiana okien, ocieplenie budynku itp.)  TAK (jakie?) NIE 

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

3) Czy jest Pan/Pani gotowa podjąć działania z własnych środków?  TAK    NIE 

Uwagi: ……………………………………………………………………….. 

Osoba wypełniająca ankietę: ……………………………………………………………………………………………………..…….            

Pozyskane informacje zostaną użyte jedynie do wyznaczania ogólnych trendów i podsumowań.  



ANKIETA – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

                 
 

WIĘCEJ INFOMACJI:                                                                                                                                                                                                                                                   
www.monitoringpowietrza.pl       tel.: 531 777 891      mail: powietrze@greenlynx.pl 

 

Instrukcja do ankiety: 

 

1. Należy wypełnić każde pole pod warunkiem, że nie jest ono polem wyboru (należy wtedy 

zaznaczyć tylko jedną możliwość i przejść do następnego pytania).  

2. Wszystkie wartości dotyczą pełnego roku 2014.  

3. Przeprowadzone termomodernizacje obejmują okres nie wcześniejszy niż 10 lat licząc od 

roku 2014.  

4. Prosi się o podawanie dokładnych danych dotyczących zużycia różnych nośników energii 

(np. na podstawie faktur, rachunków zakupu itp.).  

 

 

Celem ankiety jest pozyskanie danych dotyczących struktury i zużycia różnych źródeł energii 

wśród mieszkańców gminy. Nie należy się obawiać figurowania z imienia i nazwiska w bazie, 

gdyż dane takie nie zostaną utworzone! (Podpis ankiety ma na celu jedynie potwierdzenie jej 

wiarygodności).  

Całość wyników zostanie zaprezentowana jedynie w formie ogólnych trendów wyciągniętych 

na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. Trendy te zostaną użyte do stworzenia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 

Dokument ten jest wymagany od gminy w celu pozyskania funduszy z nowej puli dotacji 

przyznanych przez Unię Europejską.  

Dzięki jego powstaniu gmina będzie mogła się rozwijać gospodarczo. Jednocześnie pojawi się 

możliwość finansowego wsparcia mieszkańców (poprzez udział w kosztach) przy  tworzeniu 

odnawialnych źródeł energii.   

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 


