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Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Kamionka 

ANKIETA DLA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO USŁUGOWYCH 

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Nazwa/rodzaj własności  Rok budowy  

Liczba mieszkańców  

Osoba kontaktowa/telefon  
 

II. INFORMACJE O BUDYNKU 

Liczba lokali łącznie, szt.  w tym lokali mieszkaniowych  lokali usługowych  

Powierzchnia użytkowa całkowita,m2  w tym lokali mieszkaniowych  lokali usługowych  

Rodzaj źródeł ciepła ogrzewania 
budynków 

      lokalna kotłownia węglowa z ręcznym 
załadunkiem paliwa 
      lokalna kotłownia węglowa z automatycznym 
załadunkiem paliwa 
      ogrzewanie elektryczne 

      piece kaflowe 
      lokalna kotłownia gazowa 
      lokalna kotłownia olejowa 
      lokalna kotłownia na drewno 
      inne źródło, jakie? …………………………………. 

Sposób przygotowania ciepłej wody 
w budynku 

      TO SAMO  ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DO OGRZEWANIA 
POMIESZCZEŃ 
      bojlery elektryczne 
      węglowe 

      elektryczne przepływowe 
      gazowe przepływowe 
      inne, jakie? ……………………………………………………. 

Czy w budynku są nowe okna? (do 10 lat)       NIE          TAK     ………………… % okien wymieniono 

Czy w budynku są ocieplone ściany zewnętrzne?       NIE          TAK     ………………… % ścian ocieplono 

Czy w budynku są ocieplone dachy/stropodachy?       NIE          TAK     ………………… % dachu ocieplono 

III. ROCZNE ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII  – dane za pełne lata 
 

Roczne zużycie WĘGLA (jeśli znane) 
*w przypadku trudności pozyskania danych – proszę wpisać „brak danych” 

2014 …………………. t/rok Roczne koszty (wg faktur) …………………. zł/rok 

Roczne zużycie OLEJU (jeśli znane) 
*w przypadku trudności pozyskania danych – proszę wpisać „brak danych” 

2014 …………………. l/rok Roczne koszty (wg faktur) …………………. zł/rok 

Roczne zużycie ………………….. (jeśli znane) 
*w przypadku trudności pozyskania danych – proszę wpisać „brak danych” 

2014 …………………. …../rok Roczne koszty (wg faktur) …………………. zł/rok 

Roczne zużycie ………………….. (jeśli znane) 
*w przypadku trudności pozyskania danych – proszę wpisać „brak danych” 

2014 …………………. …../rok Roczne koszty (wg faktur) …………………. zł/rok 
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IV. ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

2014 …………………. 
*w przypadku trudności pozyskania danych – proszę wpisać „brak danych” 

kWh/rok 

V. INFORMACJE NT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) 

Jeżeli w budynku występują instalacje OZE proszę wskazać 
rodzaj i szczegóły instalacji (jeśli znane). 

      kolektory słoneczne 
      panele fotowoltaiczne 
      wiatrak przydomowy 
      pompa ciepła 
Moc [kW]: ………..      Roczna produkcja energii z OZE: ………..      Rok budowy: ……….. 

VI. TRANSPORT 

Ile samochodów posiada Pan/Pani w gospodarstwie domowym? ………. szt. 

Rodzaj paliwa 
*w przypadku większej liczby aut proszę o wstawienie odpowiednio nr-ów w pola wyboru 

      benzyna          benzyna + LPG 
      Diesel              LPG 

Średni roczny przebieg 
*w przypadku większej liczby aut proszę o dopisanie zużycia 

………. km/rok 

Średnie roczne zużycie paliwa 
*w przypadku większej liczby aut proszę o dopisanie zużycia 

………. l/rok 

VII. INFORMACJE NT PLANÓW INWESTYCYJNYCH 

Czy planowane są do 2020 r. przedsięwzięcia związane z 
modernizacją źródła / źródeł ciepła? 
Jeśli tak, to jakie i w którym roku? 

      TAK 
 
      NIE 

 

Czy planowane są do 2020 r. przedsięwzięcia racjonalizujące 
zużycie energii (np. ocieplenie ścian, ocieplenie 
dachów/stropodachów, ocieplenie stropów piwnic, wymiana 
okien, drzwi, itp.)? Jeśli tak to jakie i w którym roku? 

     TAK 
 
      NIE 

 

Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zmniejszenie lub 
zwiększenie poboru energii, rozbudowa, budowa nowych 
przyłączy)? 
Jeśli tak to jakie i w którym roku? 

      TAK 
 
      NIE 

 

UWAGI: 
 
 

* w razie problemów z wypełnianiem ankiety proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 503 393 460, ankietę proszę wysłać na adres greenwood_k.kosiorek@o2.pl 


