Załącznik nr 3 do umowy z dnia
………………………………………………………………...
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która posłuży przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski . Dokument ten pozwoli zaplanować działania na
najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki posiadanemu Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na działania
termomodernizacyjne dla budynków, montaż kolektorów słonecznych, modernizację oświetlenia itp. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

ANKIETA DLA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH
I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Nazwa / rodzaj własności

Rok budowy

Adres

Liczba mieszkańców

Osoba kontaktowa/telefon
II. INFORMACJE O BUDYNKU

Typ obiektu?1

budynek jednorodzinny

Liczba lokali łącznie, szt.
Powierzchnia użytkowa całkowita, m

2

budynek wielorodzinny

w tym lokali mieszkaniowych

lokali usługowych

w tym lokali mieszkaniowych

lokali usługowych

lokalna kotłownia węglowa z ręcznym załadunkiem paliwa

lokalna kotłownia gazowa

lokalna kotłownia węglowa z z automatycznym załadunkiem paliwa

lokalna kotłownia olejowa

lokalna kotłownia na gaz LPG

lokalna kotłownia na drewno

ciepło sieciowe miejskie

Źródło ciepła budynku

1

ogrzewanie elektryczne

Liczba lokali z ogrzewaniem elektrycznym:

piece kaflowe

Liczba lokali z ogrzewaniem piecami kaflowymi:

gazowe etażowe

Liczba lokali z ogrzewaniem etażowym gazowym:

węglowe etażowe

Liczba lokali z ogrzewaniem etażowym węglowym:

inne źródło, jakie?

Łączna moc zainstalowana lub zamówiona źródeł ciepła do ogrzewania (jeśli znana)

kW

Charakter wykorzystania ciepła (zaznaczyć właściwe)
Czy w budynku są nowe okna (do 10 lat)?

ogrzewanie pomieszczeń

1

Czy w budynku są ocieplone ściany zewnętrzne?
Czy w budynku są ocieplone dachy/stropodachy?

1
1

ciepła woda użytkowa

NIE,

TAK

……………..

% okien wymieniono

NIE,

TAK

……………..

% ścian ocieplono

NIE,

TAK

……………..

% dachu ocieplono

TO SAMO ŹRÓDŁO CIEPŁA CO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

Ciepła woda użytkowa (źródło pochodzenia)

1

bojler elektryczny
węglowe
inne źródło, jakie? np. panele słoneczne itd..

elektryczne przepływowe
gazowe przepływowe tzw. junkersy

III. ROCZNE ZUŻYCIE PALIW - dane za pełny rok 2014

Jednostka

1. Węgiel kamienny

ton/rok

2. Miał węglowy

ton/rok

3. Koks

ton/rok

4. Ekogroszek

ton/rok

5. Gaz z sieci

m 3/rok

6. Gaz z butli

m 3/rok

7. Olej opałowy

litr/rok

8. Biomasa/drewno

……./rok

9. Ciepło sieciowe

GJ/rok

10. Inne (jakie?) ……………………………………………….

……………

2. Roczne koszty paliw i ciepła do celów grzewczych (jeśli znane)

zł/rok

IV. INFORMACJE O PLANACH INWESTYCYJNYCH
Czy planowane są do 2020 r. przedsięwzięcia związane z
modernizacją źródła / źródeł ciepła?
Jeśli tak, to jakie? 1
Czy planowane są do 2020 r. przedsięwzięcia racjonalizujące
zużycie energii (np. ocieplenie ścian, ocieplenie
dachów/stropodachów, ocieplenie stropów piwnic, wymiana okien,
drzwi, itp.)?
1
Jeśli tak to jakie i w którym roku?
Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zmniejszenie lub
zwiększenie poboru energii, rozbudowa, budowa nowych
przyłączy)?
Jeśli tak to jakie i w którym roku? 1

TAK
NIE

TAK
NIE

TAK
NIE

Uwagi:

[1]

zaznaczyć właściwe

[2]

proszę podać zużycie paliwa wraz z jednostkami (np. węgiel [ton/rok], gaz [m 3/rok], olej [ton/rok], ciepło [GJ/rok] itp.)

Pomoc przy wypełnianiu ankiety: ……………………………………………………………………….;

Ankietę prosimy wysłać na adres:

