
ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA NA
POTRZEBY OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYNEJ

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która posłuży do opracowania Planu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Spytkowice. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony 
i poprawy jakości powietrza oraz umożliwi pozyskanie  dofinansowania dla obiektów użyteczności

publicznej i indywidualnych budynków mieszkańców Gminy ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z ochroną powietrza m.in wymianą starych

pieców i kotłów węglowych na ekologiczne itp. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, ma charakter
informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania.

A.1. DANE ADRESOWE OBIEKTU

Adres:

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

B. DANE OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

B.1.TYP OBIEKTU

□ jednorodzinny    □ budynek wielorodzinny        □  budynek inny  .........................................           

B.2.DANE OBIEKTU

Ogrzewana powierzchnia budynku:
             ………....................…. m2

Liczba mieszkańców:
………....................….

Wiek budynku:

………....................…. lat

B.3.STOSOWANE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU

□ węgiel  
□ ekogroszek  
□ miał  
□ olej opałowy □ gaz płynny
□ energia elektryczna    
□  biomasa (m.in. drewno, pellety)                
□ inne  ............................................ 
*w przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa należy je zaznaczyć

B.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA)
Rok produkcji: ...............     Moc: ................KW

Ilość zużywanego paliwa na rok .....................

Czy kocioł służy do

przygotowania ciepłej wody:

 □ tak              □ nie

Stan techniczny kotła:

□ dobry        □ zły

B.5.INNE UŻYTKOWANE ŹRÓDŁA  CIEPŁA (ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej wody)

 □ piec kuchenny    □ kominek    □ przepływowy ogrzewacz wody     □ bojler elektryczny          

□ pompa ciepła               □ kolektory słoneczne      inne ....................................................................

Czy rozważaja Państwo montaż Odnawialnych Źródeł Energii      □ tak              □ nie

Jeśli tak to jakich ?.........................................................................................................

C. DANE OBIEKTU – STAN PLANOWANY

C.1.DEKLARACJA

Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji  polegającej na zmianie systemu grzewczego?
□ tak              □ nie

Czy podczas wykonywania ww. prac chcieliby Państwo skorzystać z pomocy udzielonej w ramach



Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice                  
□ tak              □ nie

C.2.PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI

□2015   □2016    □2017     □później             

C.3.PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU

 □ węgiel - ekogroszek,               □ olej opałowy           □ gaz  płynny
 □ energia elektryczna               □ biomasa (m.in. drewno, pelety)

inne  ............................................

Wypełnione  ankiety  prosimy  złożyć  w  Urzędzie  Gminy  w  Spytkowicach  najpóźniej  do  dnia  
30  czerwca  2015  r. Wszelkie dodatkowe informacje można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  
w Spytkowicach (pok nr 15)  lub pod nr telefonu (33)8791820 wew: 31 i 33. *

* Ankiety dostępne są na stronie internetowej Gminy Spytkowice www.spytkowice.net .pl w zakładce Ochrona 
Środowiska Ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Spytkowicach - dziennik podawczy lub pok. Nr 15 oraz u Sołtysów 
wsi.

http://www.spytkowice.net/

