
 
 

ANKIETA - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CIEPIELÓW 

Ankieta jest dostępna: 

na stronie  www.ciepielow.pl oraz w  Urzędzie Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27 – 310 

Ciepielów  

Wypełnioną ankietę prosimy wysłać na adres e-mail  rolnictwo@ciepielow.pl 

lub złożyć w UG Ciepielów do dnia 9 maja 2016 r. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która posłuży przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Dzięki temu dokumentowi Gmina Ciepielów i jej Mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania 

termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych dla budynków 

mieszkalnych, modernizację oświetlenia itp.  

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski 

z analizy zebranych informacji . 

ADRES BUDYNKU 
/miejscowość, ulica, nr 
domu/ 
 
 

 

RODZAJ BUDYNKU □  Jednorodzinny wolnostojący          □   Jednorodzinny bliźniak/szeregowy 

□ Wielorodzinny                                  □ Usługowo- mieszkalny                               

□ Usługowo-handlowy                       □  Użyteczności publicznej 

□ Przemysłowy/Produkcyjny     □   Gospodarczo-magazynowy                     

Jeśli w budynku są usługi/ produkcja to jakiego rodzaju: 

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

DANE BUDYNKU  

Powierzchnia użytkowa [m
2
]…………………………       Rok budowy ……………………… 

 

Liczba mieszkańców/użytkowników/pracowników………………………………………… 

PRZEPROWADZONE 
PRACE 
TERMOMODERNIZACYJNE 

Ocieplenie ścian zewnętrznych   

□ TAK             □     NIE 

Ocieplenie dachu/ stropu nad kondygnacją 

□ TAK             □     NIE 

Okna 

□ PCV             □     drewniane   nowe (do 12 lat)          □    drewniane stare 

SYSTEM OGRZEWANIA 
BUDYNKU 

□ Ogrzewanie centralne (kocioł/węzeł + grzejniki): 

□ Kocioł węglowy  

□ Kocioł na węgiel/drewno 

□ Kocioł na gaz płynny 

□ Kocioł na biomasę 



 
□ Kocioł olejowy 

□ Inne   ……………………………………………………….. 

        

Moc kotła [kW] ………………………            Rok produkcji kotła …………………. 

□ Brak instalacji c.o. (piece kaflowe, grzejnik elektr.) 

PALIWO /ŚREDNIE 
ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA 
I ENERGII  

□ Węgiel                            …………………………….[t/r] 

□ Drewno, pellet, słoma …………………………… [m
3
/r] 

□ Gaz LPG                         ……………………………. [m
3
/r] 

□ Olej opałowy                ……………………………. [m
3
/r] 

□ Inne                                …………………………….. 

SYSTEM 
PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY 

 

□ Zintegrowany z C.O.             □     INNY 

Jeśli INNY, to jaki ………………………………………………………………………………………….….. 

ROCZNE ZUŻYCIE 
MEDIÓW 

 

□ Energia elektryczna     ……………………………. [kWh/r] 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII 

Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii (np. kolektory 

słoneczne, energia wiatrowa, pompy ciepła)? * 

□ TAK             □     NIE 

Jeśli TAK to jakie …………………………………………………………………………………………………. 

ZMIANY DOTYCZĄCE 
SYSTEMU GRZEWCZEGO 

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

□ Tak, w przypadku otrzymania dofinansowania 

□ Tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania 

□ Nie 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 


