
ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA 
na potrzeby PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Ankietę prosimy złożyć:

- wysłać na adres: srodowisko@zdzieszowice.pl
do dnia 30.06.2015 roku

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

A. DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJĄCY
A.1. TYP OBIEKTU tak nie
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
A.2. DANE OBIEKTU
ogrzewana powierzchnia budynku: ………………………………………… m2
liczba mieszkańców: ………………………………….
rok budowy: ……………………………………………
A.3. CZY BUDYNEK POSIADA tak nie
nowe okna
ściany zewnętrzne ocieplone
dach/stropodach ocieplony
A.4.

węgiel (miał)
olej opałowy
energia elektryczna
gaz sieciowy
gaz propan-butan
drewno
inne (jakie): …………………………………………………………………………
A.5. 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

A.6. INNE UŻYTKOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA (ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej wody)
tak nie

piecyk gazowy
bojler elektryczny
kominek
przepływowy ogrzewacz wody
pompa ciepła
kolektor słoneczny
inne: …………………………………………………..

- w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
lub w sekretariacie UM

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która posłuży przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. 

W przyszłości dzięki posiadanemu Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina będzie mogła uzyskać 
dofinansowanie na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż 

kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia itp.  

STOSOWANE OBECNIE PALIWO/ENERGIA (jeżeli kilka, proszę zaznaczyć te, które 
jest stosowane w większości)



B. DANE OBIEKTU - STAN PLANOWANY
B.1. ZMIANY DOTYCZĄCE SYSTEMU GRZEWCZEGO tak nie

Planowany termin przeprowadzenia modernizacji w roku: 
2015
2016
2017

później
Planowany sposób ogrzewania budynku
węgiel - ekogroszek
gaz sieciowy
gaz propan-butan
energia elektryczna
olej opałowy
biomasa (m.in. pelety, drewno)
energia elektryczna
kolektory słoneczne
pompa ciepła
inne: …………………………………………………..
B.2. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE tak nie
Czy planują Państwo przeprowadzenie termomodernizacji polegającej na:
wymianie okien
docieplenie ścian
docieplenie dachu/stropodachu

2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice”.

………………………………….

Data

Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji polegającej na 
zmianie systemu grzewczego?

1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Zdzieszowice oraz firmę 
ALBEKO związanej z Gminą stosowną umową na potrzeby opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice”

3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych 
i ich poprawiania.
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