ANKIETA INWENTARYZACYJNA
na potrzeby PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY MARCISZÓW
A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli uzyskać środki unijne na działania związane z osiągnięciem celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia
energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany
działań krótkoterminowych.

B. DANE OBIEKTU OGRZEWANEGO- STAN ISTNIEJĄCY
B.0. ADRES
………………………………………………………………………..
imię i nazwisko właściciela budynku……………………………………………………..
B.1. RODZAJ ZABUDOWY
budynek wolnostojący

uwagi

mieszkanie w budynku wielorodzinnym
budynek szeregowy
budynek bliźniaczy
B.2. CEL WYKORZYSTANIA BUDYNKU

uwagi

mieszkalny
gospodarczy
mieszkalno-usługowy
B.3. DANE OBIEKTU
powierzchnia ogrzewana ……………… m2
liczba mieszkańców:………..….
liczba kondygnacji………………..
rok budowy: …………………rok
B.4. OKNA
drewniane
PCV
stan techniczny okien

uwagi

uwagi

dobry

zły

B.5. OCIEPLENIE BUDYNKU

uwagi

Ściany zewnętrzne ocieplone
Dach/stropodach/strych ocieplony
B.6. ŹRÓDŁO CIEPŁA
Piec kaflowy
Kotłownia indywidualna:
1. węglowa
2. gazowa
3. olejowa
4. elektryczna
inne (jakie)…………………………………..
Rok produkcji kotła
1. <5 lat
2. 5-10 lat
3. 11-15 lat
4. >15 lat
Moc: ………………kW
Czy kocioł służy do przygotowania ciepłej wody?

uwagi

tak

Jeżeli nie, to jakie jest źródło ogrzewania wody?
1. prąd
2. gaz
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nie

3. inne
B.7. SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU
ogrzewanie centralne:
1. kocioł + grzejniki
2. ciepło sieciowe + grzejniki
ogrzewanie etażowe (kocioł w pomieszczeniu + grzejniki)
brak instalacji c.o.:
1. piece kaflowe
2. kominek
inne (jakie): ………………………………………………………………...
B.8. ZUŻYCIE PALIWA - w okresie rocznym
muł
miał węglowy
ekogroszek
węgiel gatunkowy
koks
drewno
olej opałowy
gaz płynny
energia elektryczna
inne (jakie): ………………………………………………………………...
B.9. ZAINSTALOWANE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

uwagi

uwagi
tona
tona
tona
tona
tona
m3
litr
m3
kWh
uwagi
tak

nie

jakie:………………………………………………….
C. DANE OBIEKTU - STAN PLANOWANY
C.1. CZY BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA:
tak
nie
węglowe z podajnikiem
gazowe
elektryczne
olejowe
biomasowe
gruntową/powietrzną pompę ciepła
inne (jakie)…………………………………………………..
C.2. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
Czy planują Państwo przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na:
tak
nie
wymianie okien
dociepleniu ścian
dociepleniu dachu/stropodachu/strychu
C.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Czy planują Państwo instalację odnawialnego źródła energii:
tak
nie
kolektory słoneczne
fotowoltaika
biogazownia
inne (jakie)…………………………………………………..
D. Orientacyjna ilość kilometrów pokonywana w ciągu roku przez samochody na terenie gminy
………………………………….
Data

………………………………….
Ankieter

uwagi

uwagi

uwagi

…………………km/rok

………………………………………
Podpis osoby udzielającej informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Gminę Marciszów na potrzeby wdrażania i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Marciszów"
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

………………………………………
Podpis
Uwagi:
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