Ankieta dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Informacje w niej zawarte posłużą do opracowania
dokumentu pt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” Jest to dokument o charakterze strategicznym, wyznaczający kierunki rozwoju
Powiatu Przysuskiego do roku 2020 w zakresie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, w obszarach związanych m.in. z
zaopatrzeniem w ciepło i energię, budownictwem publicznym i mieszkalnictwem czy gospodarką przestrzenną.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest także dokumentem pomocnym w procesie pozyskania środków z funduszy UE w ramach
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Powinien zatem wyznaczać ściśle określone cele i projekty w zakresie m.in.: redukcji
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w Powiecie w oparciu o zasoby lokalne.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Proszę zaznaczyć właściwe lub uzupełnić wolne pola!
1. Typ budynku:
 Budynek wolnostojący,
 Bliźniak lub szeregowiec,
 Mieszkanie w budynku wielorodzinnym.
2. Technologia wykonania budynku:
 Murowana,
 Prefabrykowana (np. wielka płyta),
 Drewniana,
 Inna, jaka? ……………………………………………..
3. Stan budynku:
Czy występuje ocieplenie dachu (stropodachu) - TAK / NIE,
Czy występuje ocieplenie ścian - TAK / NIE,
Stolarka okienna - stan techniczny - (Bardzo dobry / Dobry / Dostateczny / Zły).
4. Liczba mieszkańców: ……….
5. Rok budowy budynku: ………
6. Powierzchnia ogrzewana budynku w m2 ……….
7. Informacje dotyczące źródła ciepła (kotła)
Moc kotła/źródła ………. [kW], Rok produkcji …………….…..,
8. Paliwo/energia stosowane do ogrzewania budynku i podgrzania c.w.u. (wstaw X we właściwym polu)
Wyszczególnienie:
Węgiel (w tym miał)
Ekogroszek
Kotłownia lokalna
Gaz z sieci
Gaz z butli
Olej opałowy
Biomasa/drewno
Energia elektryczna
Energia ze źródeł odnawialnych
Inne

Ciepła woda użytkowa:

Ogrzewanie:

9. Łączne roczne zużycie paliwaw roku (Punkt obowiązkowy do wypełnienia)
 Węgiel (w tym miał) ………….. ton,
 Ekogroszek …………….……… ton,
 Gaz sieciowy …………….……. m3
 Gaz z LPG ……..……………… m3
 Olej opałowy …………….…....
m3
 Biomasa/drewno ..…………….. ton
 Inne: ............................................ ton lub m3
10. Roczne zużycie energii elektrycznej ………. kWh/rok (Punkt obowiązkowy do wypełnienia)
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11. Źródło wykorzystujące odnawialną energię (OZE): (Punkt obowiązkowy do wypełnienia)
 Nie
 Kolektor słoneczny,
 Ogniwo fotowoltaiczne,
 Biomasa,
 Energia wiatrowa,
 Pompa ciepła,
 Inne: ………………………..
12. Czy do 2020 roku planowane są inwestycje mające istotny wpływ na zmianę zużycia energii w budynku?
□ Nie
□ Tak
Jeśli tak, to w którym roku ……….
Jeśli tak, w jakim zakresie? (można zaznaczyć więcej niż jeden zakres)
 Modernizacja źródeł ciepła, np. wymiana starego kotła na nowy,
 Montaż pompy ciepła,
 Montaż kolektorów słonecznych,
 Montaż ogniw fotowoltaicznych,
 Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 Ocieplenie stropu/dachu/stropodachu,
 Wymiana okien,
 Wymiana drzwi,
 Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 Rozbudowa budynku,
 Inne: .....................................................
13. Jakie jest Państwa zainteresowanie działaniami w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, w zakresie i atrakcyjności
inwestycji: (1 – bardzo atrakcyjne, 2 – atrakcyjne 3 – mało atrakcyjne 4 – nieatrakcyjne))
 wymiana źródła ciepła na nowsze (tańsze źródło energii),
 wymiana źródła na zasilane paliwem ekologicznym,
 montaż odnawialnego źródła energii na potrzeby ogrzewania,
 montaż odnawialnego źródła energii na potrzeby energii elektrycznej
 prace termomodernizacyjne obejmujące: ....................................................................................... .........
 inne działania (jakie?) ………………………………………………………………………………….
14. Budynek położony na terenie gminy: Przysucha, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa.
(Punkt obowiązkowy do wypełnienia)
Jeszcze raz dziękuje za wypełnienie ankiety.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby opracowania, wdrażania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu
Przysuskiego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

……………………………………………………………….
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