
 
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko 

 

Informacja tel.: 696 902 836                      Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Ankieta dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych) w ramach realizacji zadania pn. 

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów” 

(Wypełnioną ankietę proszę przekazać sołtysowi Państwa miejscowości lub do Urzędu Gminy 

– pok. nr …… w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r.) 

UWAGA: w przypadku użytkowania kilku ogrzewanych budynków na tej samej działce proszę 

o wypełnienie ankiety dla każdego budynku oddzielnie) 

 

1. Adres (nr domu, ulica, miejscowość) – pole obowiązkowe  

 ....................................................................................................................................... 

2. Numer działki ewidencyjnej – pole obowiązkowe 

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

3. Numer obrębu ewidencyjnego: 

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

4. Rodzaj zabudowy: 

 

      Dom jednorodzinny/wielorodzinny 

 Mieszkanie w domu jednorodzinnym/wielorodzinnym 

 Mieszkanie w bloku 

 

5. Wiek budynku mieszkalnego:………………………………………………………… 

 

6. Ocieplenie ścian: 

 

 TAK 

 NIE 

 

7. Ocieplenie dachu/stropodachu: 

 

 TAK 

 NIE 

 

8. Okna: 

 

      PCV, 

 Drewniane, 

 Inne: jakie?......................................... 

 

9. Powierzchnia ogrzewana:…………………………………………………………m
2
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10. Źródło energii cieplnej: 

 

      ciepło systemowe (ciepłownia/elektrociepłownia) 

 kocioł na węgiel – roczne zużycie węgla:…………………………………………ton 

 ogrzewanie gazowe – roczne zużycie gazu:………………………………………..m
3 

 kocioł olejowy – roczne zużycie oleju opałowego:……………………………….…l 

 piec opalany drewnem – roczne zużycie drewna:……………………………….…m
3 

 ogrzewanie elektryczne – roczne zużycie en. elektrycznej:…………………....MWh 

 Inne – jakie (na jakie paliwo)………………………………………………………… 

 

11. Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii? 

 

      NIE 

 kolektory słoneczne – ilość energii wytwarzanej ……………………….…MWh/rok 

 instalacje fotowoltaiczne – ilość energii wytwarzanej ……………….……MWh/rok
 

 kocioł na biomasę – ilość energii wytwarzanej ……………………………MWh/rok 

 pompa ciepła – ilość energii wytwarzanej …………………………………MWh/rok 

 turbina wiatrowa – ilość energii wytwarzanej ……………………..………MWh/rok 

 Inne – jakie……………………………………………………………………………  

 – ilość energii wytwarzanej…………………….………………………..…MWh/rok 

 

12. Czy są Państwo zainteresowani wymianą źródła ciepła na nowe, bardziej  ekologiczne? 

 

      ze środków własnych (w przypadku braku uzyskania dofinansowania), 

 tylko w przypadku otrzymania dofinansowania, 

 NIE. 

 

13. Odległość od miejsca pracy: 

 

      poniżej 10 km 

 od 10 do 20 km 

 powyżej 20 km 

 

14. Sposób dotarcia do miejsca pracy: 

 

      pieszo 

 transport publiczny, jaki:………………….. 

 samochód 

 

Główne problemy z dostarczaniem ciepła/ogrzewaniem na Państwa nieruchomości? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

data ...............................                                                                                  ..................................  

                                                                                                                       (podpis) 


