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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - AKTUALIZACJA 
 

ANKIETA 
 

Szanowni Mieszkańcy!  

Wszystkie przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta Zgorzelca i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia, wnioski z analiz. Wypełnioną 

ankietę prosimy zostawić w miejscu wypełnienia, przesłać na adres e-mail: gsa@onet.eu lub do Urzędu Miasta w Zgorzelcu. 

Adres nieruchomości  

Rodzaj  zabudowy wolnostojący  szeregowy   mieszkanie w budynku wielorodzinnym inny, jaki? …………………….………. 

Powierzchnia użytkowa obiektu
 
  

(lub jego części ogrzewanej) w mkw.:  ………..……………..…….………..        

Wiek budynku (przybliżony rok budowy): ……………………………………. 

Stan techniczny budynku:  bardzo dobry  dobry  dostateczny 

Źródło ciepła c.o. (ogrzewanie) – typ i zużycie paliwa: 

 wspólna kotłownia lokalna 

rodzaj paliwa, zużycie/rok: …………………………………………………………… 

 własna kotłownia / własny piec  

Rodzaje paliw i przeciętne zużycie/rok (np. węgiel, 5 ton): 

…………………………………………………………………………………………… 

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (jeśli oddzielne od pieca c.o.): 

 wspólna kotłownia lokalna 

rodzaj paliwa, zużycie/rok: ………………………………………………………………… 

 własna kotłownia / własny piec 

Rodzaje paliw i przeciętne zużycie/rok (np. gaz 500 m sześc.): 

…………………………………………………………………………………………… 

Czy do ogrzewania / c.w.u. wykorzystuje się odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompa ciepła, pellet)?         

     tak – jakie (+informacja o wielkości/mocy/produkcji, inne istotne informacje)? …….…………………….…………………….…………………………….…. 

…………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………….…………………….…………………….…………………….…………………    nie 

Czy w budynku przeprowadzono w ciągu ostatnich 15 lat lub planuje się przeprowadzenie do 2020 r. prac termomodernizacyjnych? 

Prace przeprowadzone + proszę podać rok realizacji i efekty 
 wymiana okien …………………….…………………….……………………. 
 ocieplenie ścian zewnętrznych …………………….……………………. 

 ocieplenie stropu / dachu…………………….……………………. 

 ocieplenie stropu piwnicy …………………….……………………. 

 wymiana źródła ciepła …………………….……………………. 

 wymiana / modernizacja instalacji c.o. ……………………. 

 wymiana / modernizacja instalacji c.w.u. ……………………. 

 modernizacja wentylacji…………………….……………………. 

 podłączenie OZE (kolektory, pompa ciepła, itp.) ……………………. 

 inne, jakie? …………………….…………………….……………………. 

 nie przeprowadzono prac termomodernizacyjnych 

nie wiem, czy przeprowadzono termomodernizację 

Prace planowane do 2020 r. + proszę podać rok realizacji i efekty 
 wymiana okien ………………………………………….……………………..  
 ocieplenie ścian zewnętrznych……………………. …………………….         

 ocieplenie stropu / dachu…………………….……………………. 

 ocieplenie stropu piwnicy …………………….……………………. 

 wymiana źródła ciepła  …………………….……………………. 

 wymiana instalacji c.o. …………………….……………………. 

 wymiana instalacji c.w.u. …………………….……………………. 

 modernizacja wentylacji…………………….……………………. 

 podłączenie OZE (kolektory, pompa ciepła, itp.) ……………………. 

 inne, jakie? …………………….…………………….……………………. 

 nie planuje się przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych 

 nie wiem, czy przeprowadzona zostanie termomodernizacja 

Czy byliby Państwo zainteresowani zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych z własnej nieruchomości w przypadku dofinansowania 

odpowiednich działań (wymiany źródła ciepła, okien, docieplenia ścian, itp.) przez Miasto Zgorzelec? 

 tak, i jestem w stanie wnieść udział własny w wysokości ………….% wartości inwestycji polegającej na: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  nie jestem zainteresowany/a 

 proszę wstawić X we właściwym miejscu 
Informacje dodatkowe, związane z tematyką badania, w przypadku braku miejsca, można umieścić na drugiej stronie ankiety 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

mailto:gsa@onet.eu

