
  

ANKIETA 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Nagłowice 
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy 
zebranych informacji. 
 

Miejscowość: .........................................................................................  

Budynek : 

 Wolnostojący,        Bliźniak, 
 Szeregowiec,          Blok mieszkalny 

Powierzchnia ogrzewana ............... m2 

Rok budowy .............. r. 

Liczba mieszkańców ........................... 

Ocieplenie ścian* 

 Tak, 
 Nie. 

Ocieplenie 

dachu/stropodachu* 

 Tak, 
 Nie. 

Okna* 

 PCV, 
 Drewniane, 
 Inne (jakie:..........................) 

Stan okien* 

 Dobry, 
 Dostateczny, 
 Zły. 

Rodzaj ogrzewania budynku* 

 węglowe o mocy ……….. kW 

 gazowe o mocy ……….. kW 

 kominek o mocy ……….. kW 

 piec kaflowy o mocy ……….. kW 

 kocioł na biomasę o mocy ……….. kW 

 olejowe o mocy ……….. kW 

 elektryczne o mocy ……….. kW 

 kolektory słoneczne o mocy ……….. kW 
 Inne: ………………………… 

Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej * 

 węglowy 

 gazowy 

 olejowy  

 elektryczny (bojler, podgrzewacz 

przepływowy)  

 kolektory słoneczne  
 Inne: ………………………. 

Rok produkcji kotła c.o. ………………………… Źródło ciepła/roczne** zużycie na potrzeby 

ogrzewania i ciepłej wody* 

 węgiel (ilość) ...............t, 
 gaz ................. m3, 
 olej opałowy ...................... l 
 drewno ................... m3 
 energia elektryczna ..................kWh 
  inne (jakie) ........................................ 

Czy na grzejnikach zamontowane są 

termozawory? 
 Tak, 

 Nie. 

Czy przeprowadzali Państwo w ostatnich latach (2015 - 2020 rok) prace termomodernizacyjne (np. 

docieplanie budynku, wymiana okien, wymiana kotłów) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, 

poniesione koszty i źródła finansowania.  

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

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

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

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

 
Czy planują Państwo termomodernizację budynku w latach 2021-2030?* 

 Tak,  
 Nie. 
 
Jeśli tak to jakie prace są planowane i w którym roku: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Czy wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii OZE (np. kolektory słoneczne, ogniwa 
fotowoltaiczne, pompę ciepła, turbinę wiatrową)? * 

 Tak,    Nie. 
Jeśli tak, to jakie, ilość energii z OZE rocznie .................................................................................................. 
 
 

                                                 
 wstawić X we właściwym miejscu 

** 
dane za rok 2019 



  

Czy są Państwo zainteresowani zamontowaniem OZE? * 
 Tak,                                   Nie. 

Jeśli tak, to jakie ……………………………………........................................................................................................ 
 
 

Rodzaj samochodu: 
Osobowy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu roku 
…………………………………… 
 
 

Osobowy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu roku 
…………………………………… 
 

Osobowy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu roku 
…………………………………… 
 

Dostawczy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu 
roku …………………………………… 
 

Dostawczy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu 
roku …………………………………… 
 

Ciężarowy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu roku 
…………………………………… 
Ciężarowy (diesel, benzyna, gaz)* - orientacyjna ilość przejechanych km na terenie gminy w ciągu roku 
…………………………………… 
 
 
* proszę zaznaczyć właściwe 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


