ANKIETA DLA FIRM/INSTYTUCJI – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Nazwa Firmy/Instytucji ………………………………………………..…………………………………………………………..…………
Adres ………………………………………………………………………………..……………………………….………..………………………
Działalność ( wybrać właściwe):
o Usługowa
o Produkcyjna o Inna
Liczba pracowników:………………………………………………
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: …………… m2 W tym produkcyjnych……………. m2
Źródło ciepła:
o Kocioł węglowy
o Ogrzewanie elektryczne
o Kocioł gazowy
o Pompa ciepła
o Kocioł olejowy
o Ciepło sieciowe
o Kocioł na gaz LPG
o Inne (jakie?)………………..
o Kocioł na drewno
Moc zainstalowanych źródeł ciepła: ……………………………… kW
Sposób wykorzystania ciepła:
o Ogrzewanie pomieszczeń
o Cele technologiczne
o Ciepła woda
Zużycie energii cieplnej: …………………… GJ z czego na cele produkcyjne: ……………………GJ
Ciepło z systemu ciepłowniczego: ……………… GJ przy mocy zamówionej: ……………………. kW
Własna produkcja ciepła: ………………………. GJ w tym z kogeneracji: ………………………………. GJ
Zużycie gazu sieciowego: ……………………… m3 przy mocy umownej:

m3/h grupa taryfowa……….

Zużycie energii elektrycznej:……………….. kWh z tego na cele grzewcze: ………..... (podać % lub kWh)
Zakup energii elektrycznej: …………………..kWh moc umowna: …………….kW grupa taryfowa:…………
Własna produkcja energii elektrycznej: ………………………….. kWh w tym z kogeneracji: …………. kWh
Pozostałe zużycie paliw:
Wykorzystywane odnawialne źródła energii:
Węgiel: ………………… t
o Biogaz
Olej opałowy: ………… l
o Pompa ciepła
Gaz LPG: ………………. l
o Kolektory słoneczne
Drewno: ………………. t
o Ogniwa fotowoltaiczne
Benzyna: ……………… l
o Turbina wiatrowa
Inne (jakie, jednostka): …….........
o Inne (jakie?) ……………..
Przeprowadzone modernizacje:
Nowe okna (do 10 lat)
Ocieplone ściany
Ocieplony dach/stropodach
o TAK (ich %) ……. o NIE
o TAK (ich %) ……. o NIE
o TAK (ich %) ……. o NIE
Czy planowane (do 2020) lub realizowane są przedsięwzięcia zmieniające zużycie nośników
energii? (wymiana źródła ciepła, inwestycja w OZE, rozbudowa budynków)
o NIE
o TAK (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….. Planowana zmiana zużycia energii: …………………. %
Czy produkcja wiążę się z powstawianiem ciepła odpadowego? Jeśli tak to czy znana jest jego
wielkość i czy jest w jakiś sposób wykorzystywane?
o NIE
o TAK ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Ankietę wypełnił: …………………………………………………………………………………………………………..…………………...
Uwagi dotyczące ankiety: …………………………………………………………………………………………..………………………..
Dane powinny dotyczyć pełnego roku 2014.
Pozyskane informacje zostaną użyte jedynie do wyznaczania ogólnych trendów i podsumowań

www.monitoringpowietrza.pl

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

