
INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ZIĘBICE

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych,
opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ziębice i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą

jedynie zawierać zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Proszę o wypełnienie niniejszej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres wykonawcy dokumentu w terminie do 20.01.2021 roku.

Ankieta jest także dostępna w wersji online na stronie internetowej http://pgnziebice.ankietaplus.pl

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie ankiety, proszę o kontakt z wykonawcą dokumentu: Sebastian Kulikowski telefon
691 015 026, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com

A. Dane podstawowe.

Miejscowość: ……………………………………..Ulica:……………………………….Numer:…………...

Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym:

B. Informacje techniczne

1. Rodzaj zabudowy: ……………………………….
(wpisać: wolnostojący, bliźniak, szeregowy, mieszkanie w budynku wielorodzinnym)

2. Rok budowy ……………………………………..

3. Powierzchnia ogrzewana budynku…………………………………………….…………………m2

4. Kubatura ogrzewana budynku …………………………………………………………….…..…m3

5. W budynku znajduje się instalacja grzejnikowa TAK NIE

6. Grzejniki posiadają zawory termostatyczne TAK NIE

7. Budynek ma ocieplone ściany (styropianem wełną) TAK NIE

8. Budynek ma ocieplony dach/ strop nad ostatnią kondygnacją TAK NIE

9. Budynek ma nowe szczelne okna TAK NIE

10. W budynku zainstalowane jest ogrzewanie:

a. Piec kaflowy o mocy ………………………………………..……..…kW

b. Kocioł węglowy o mocy ………………………………………..….... kW

c. Kocioł węglowy z podajnikiem o mocy ………………………….…. kW

d. Kocioł gazowy o mocy ……………………………….……………... kW

e. Kocioł na drewno o mocy …………………………..…………….…. kW

f. Kocioł olejowy o mocy ……………………………..………….….… kW

g. Ogrzewanie elektryczne o mocy ……………………………….……. kW

h. Inne (jakie)……………………………………..…………………..… kW

11. Ciepła woda przygotowywana jest:

a. Przez kocioł TAK NIE

b. Miejscowo TAK NIE …………………………………….….. (jak?)

12. W budynku zużyto następujące ilości paliwa:

a. w 2018 roku ……………………………(jednostki) ………………

b. w 2019 roku ……………………………(jednostki) ……………….

c. w 2020 roku …………………………(jednostki)………………….

12. Koszt paliwa w 2019 roku wyniósł …………………………………………………...złotych

13. Planowane inwestycje w budynku:

a. Wymiana kotła - w ……………………….……..roku na ………………………….…………………..(jaki)?

b. Docieplenie ścian - w ……………………………roku ………………..…………………..…………..(czym)?

c. Docieplenie dachu/stropu – w…………………….. roku…..………….………………………………..(czym)?

d. Montaż solarów - w ……………………………… roku

e. Inne ………………………………………………..(jakie?)

http://pgnziebice.ankietaplus.pl
mailto:ekoteam.kulikowski@gmail.com

