Ankieta dotycząca źródeł ciepła skierowana do mieszkańców Miasta Mszana Dolna

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) polega m.in. na wymianie w indywidualnych budynkach mieszkalnych,
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.
Ankieta ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania, posłuży jedynie przygotowaniu
dokumentacji PGN.
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania
przez Gminę Miasto Mszana Dolna dofinansowania.
Wszelkie przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Mszana Dolna.
Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście w Urzędzie Miasta Mszana Dolna , pocztą na adres urzędu lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@mszana-dolna.pl
A.1
LOKALIZACJA
Adres:.....................................................................................................................................................
Nr dz. ewid.: ...........................................................................................................................................
B. DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJĄCY
B.1.

TYP BUDYNKU
dom jednorodzinny

dom jednorodzinny, „bliźniak”

dom jednorodzinny, zabudowa szeregowa
B.2.

mieszkanie w budynku wielorodzinnym

inny………………………

DANE OGÓLNE BUDYNKU
Powierzchnia grzewcza budynku: ………...m2

Wiek budynku:…………………………....lat

Kubatura grzewcza budynku:…………......m3

Liczba mieszkańców………………….....
Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza?
TAK
NIE
Czy budynek posiada izolację termiczną ?

TAK

NIE

dachu/stropodachu

ścian

wełna mineralna lub styropian....................cm

wełna mineralna lub styropian.........................cm

Rok wykonania izolacji……………………

Rok wykonania izolacji……………………

Czy budynek ma szczelne okna?

c

drewniane –starego typu z dwoma kwaterami
B.3.

NIE

drewniane-nowoczesne z szyba zespoloną

PCV z szyba zespoloną
SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU

inne..........................................

c.o. z kotłem
węglowym zasypowym

c.o. na drewno

c.o. z kotłem
węglowym z podajnikiem

c.o. z pompą ciepła

c.o. z kotłem
elektrycznym

System grzewczy oparty o:
B.4.

TAK, rok wymiany……….

grzejniki

piece kaflowe

c.o. z kotłem gazowym

inne…………

ogrzewanie podłogowe

inne ..............

STOSOWANE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU
węgiel

ekogroszek

miał

energia elektryczna

olej opałowy

drewno

biomasa

inne ………….........

*w przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa należy je zaznaczyć

B.5.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA, PIECA)

B.6.

Rok produkcji: ............ Moc: ................
Czy kocioł służy do
Stan techniczny kotła:
przygotowania ciepłej wody:
Ilość zużywanego paliwa na
DOBRY
ZŁY
TAK
NIE
rok….. .........................................................
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proszę wskazać rok montażu przy wybranym źródle energii
pompa ciepła.......

kolektory słoneczne...........

ogniwa fotowoltaiczne.......

inne...........

C. DANE OBIEKTU - STAN PLANOWANY
C.1.

DEKLARACJA
Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji polegającej na zmianie systemu grzewczego?

c

TAK

NIE

Czy planują państwo przeprowadzenie modernizacji poprzez:
montaż pompy ciepła

montaż ogniw fotowoltaicznych

montaż kolektorów słonecznych

ocieplenie ścian zewnętrznych dachu/stropodachu

ocieplenie / wymianę okien/drzwi

inne ………………………………………

Czy planują Państwo wymianę kotła instalacji c.o.?

c

TAK

NIE

PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU:
węgiel - ekogroszek

energia elektryczna

olej opałowy

gaz

C.2.

biomasa (m.in. drewno, pelety)
inne……………………….
PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI

C.3.

2016
2017
2018
później………..……….………….
CZY REALIZACJA BĘDZIE TYLKO POD WARUNKIEM OTRZYMANIA DOTACJI?
TAK

NIE
D.

Czy posiadają Państwo samochód/-ody?

TRANSPORT
TAK, ile…..

Jakiego rodzaju paliwa używają Państwo w samochodach?
benzyna
diesel
LPG

NIE

Rok produkcji samochodów...............

inne …………….....

Ile kilometrów pokonują Państwo samochodem (samochodami) rocznie?................................................
Czy poruszają się Państwo samochodami regularnie na tych samych trasach?

TAK

NIE

Jeśli tak to, na jakich i z jaką częstotliwością? ……………………………………………………………….
codziennie
1.Imię

2 – 3 razy w tygodniu

2.Nazwisko

raz w tygodniu

E. DANE WŁAŚCICIELA BUDYNKU
3.Adres
4.tel.

rzadziej
5. e-mail

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ
Ja, niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Mszanie Dolnej.
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu informacyjnym w ramach Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Gminy Miasto Mszana Dolna Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich
danych i ich poprawiania.
.…………………
(miejscowość, data)

……………………..
(czytelny podpis)

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!!!

