Ankieta dla użytkowników wielorodzinnych budynków mieszkalnych /mieszkalno-usługowych
z terenu Gminy Miasto Złotów za rok 2014
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Złotów

Miejscowość
Ulica

Nr domu

Spółdzielnia mieszkaniowa / Wspólnota
mieszkaniowa*

niezbędne jest podanie adresu elektronicznego
e-mail: .................................................................

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do
oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane
publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Proszę o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „x” w kratce obok lub uzupełnienie
danych liczbowych/opisowych, w przypadku znaku „*” właściwe podkreślić. W razie pomyłki, proszę
zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić „x” we właściwym miejscu.
1. Dane ogólne o obiekcie:
Rodzaj budynku:

mieszkalny / mieszkalno-usługowy*

Rok budowy:
Powierzchnia ogrzewana [m2]:
Powierzchnia przeznaczona i wykorzystywana na cele działalności
gospodarczej [m2]: (w przypadku funkcji mieszkalno-usługowej)
Kubatura budynku [m3]:
Zużycie ciepłej wody użytkowej m3/rok:
Koszt ciepłej wody użytkowej zł/rok:
2. Rodzaj zainstalowanych okien w obiekcie:
x

ilość

stan jakości (dobry, dostateczny, zły)

PCV
Drewniane
Inne (jakie?) .....
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3. Charakterystyka obecnego systemu ogrzewania w obiekcie (dane z tabliczki znamionowej
urządzenia):
Posiadane źródło ciepła

Ilość [szt.]

Rok produkcji

Moc [kW]

źródła ciepła

źródła ciepła

system ciepłowniczy zasilający węzeł cieplny
piec na paliwa stałe:
zasilany automatycznie*
z paleniskiem retortowym*
z paleniskiem tradycyjnym*
piec kaflowy
piec akumulacyjny
kominek
piec na gaz sieciowy / gaz płynny (z butli)*
kocioł olejowy
pompa ciepła
kolektory słoneczne (solary)
Inne: ...
4. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (dane z tabliczki znamionowej urządzenia):
Źródło przygotowania ciepłej wody

Ilość [szt.]

Rok produkcji

Moc [kW]
źródła ciepła

system ciepłowniczy zasilający węzeł cieplny
kocioł centralnego ogrzewania (zastosowanie zasobnika do
przygotowania ciepłej wody)
piec na gaz sieciowy / piec na gaz płynny (butle gazowe)*

bojler elektryczny
podgrzewacz przepływowy
pompa ciepła
kolektory słoneczne (solary)
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inne
5. Czy wykonany był lub planowany jest audyt energetyczny?
TAK / NIE*
(rok, zalecenia-b.krótko)

6. Prace modernizacyjne w obiekcie:
Elementy modernizacji:

Uszczegółowienie zakresu:

Orientacyjna data prac:

wykonane
Wymiana stolarki drzwiowej

planowane

ilość otworów ..........… szt.,
o powierzchni ….......... m2

Wymiana stolarki okiennej

ilość otworów ..........… szt.,
o powierzchni ….......... m2

Ocieplenie stropu w piwnicy

o powierzchni ….......... m 2

Ocieplenie ścian

o powierzchni ….......... m2

zewnętrznych
Ocieplenie

o powierzchni ….......... m 2

dachu/stropodachu
Wymiana instalacji c.w.u.
Wymiana instalacji c.o.
Wymiana źródła ciepła
Modernizacja oświetlenia
Inne:
....................................
7. Typ pieca używanego do przygotowania posiłków:
 węglowy – ilość ...

 elektryczno-gazowy – ilość ...

 gazowy – ilość ...

 elektryczny – ilość ...

 inny (jaki?) …………………...........….…– ilość ...
8. Zbiorcza deklaracja w sprawie oddziaływania środków transportowych:
Rodzaj paliwa

Liczba samochodów

Benzyna
LPG
diesel
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Bio-diesel
Liczba osób użytkujących obiekt:
Procent podróży własnym samochodem /-dami,
jaki odbywa się w granicach Gminy Miasto Złotów
Średnia ilość przebytych km w miesiącu własnym
samochodem /-dami
Liczba osób korzystających regularnie (np. dojazdy

Kolej ...

do pracy, szkoły) z transportu zbiorowego: kolej,

PKS ...

PKS, inny organizator. Jeśli tak, proszę podać

Inny organizator ...

liczbę osób i rodzaj środka transportu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Złotów, na potrzeby
przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Przypominamy o załączniku do ankiety !

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka
Akcyjna w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz,
Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy przekazywać do sekretariatu
Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Zlotów. Ankiety w wersji elektronicznej należy wysyłać
na e-mail: siegert@pgksa.pl w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

Dziękujemy za współpracę!
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