PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OSIECZNA

ANKIETA
Prosimy oddać w Urzędzie Gminy Osieczna
Część informacyjna
Rodzaj budynku

Mieszkalny

☐

☐

Usługowy

☐

Produkcyjny

Komunalny

☐

Inny ☐ (jaki?)

Miejscowość (sołectwo)

Liczba mieszkańców

Liczba lokali łącznie (szt.)

W tym lokali mieszkalnych

Rok budowy

Powierzchnia użytkowa całkowita (m2)

.

W tym lokali mieszkalnych
Rodzaj źródeł ciepła ogrzewania budynków

Kotłownia węglowa z ręcznym załadunkiem paliwa

☐

Kotłownia gazowa

☐

Kotłownia na drewno

☐

Kotłownia węglowa z automatycznym załadunkiem paliwa

☐

Kotłownia olejowa

☐

Kotłownia na gaz LPG (z butli)

☐

Ciepło sieciowe miejskie

☐

Ogrzewanie elektryczne.

☐

Piece kaflowe (proszę podać liczbę)

Pompa ciepła

☐

Inne ☐ (jakie?)

☐

Łączna moc zainstalowana lub zamówiona źródeł ciepła do ogrzewania (jeśli znana)
Czy w budynku są okna nowe (do 10 lat)?

Tak

☐

Nie

☐

………

% okien wymieniono

Uwagi

Czy w budynku są ocieplone ściany zewnętrzne?

Tak

☐

Nie

☐

………

% ścian ocieplono

Uwagi

Czy w budynku są ocieplone dachy/stropodachy?

Tak

☐

Nie

☐

………

% dachu ocieplono

Uwagi

Sposób przygotowania ciepłej wody w budynku
To samo co do ogrzewania pomieszczeń

☐

Bojlery elektryczne

Gazowe przepływowe, tzw. junkersy

☐

Inne źródło ☐ (jakie?)

☐

Węglowe

☐

Elektryczne przepływowe

Roczne zużycia paliw i ciepła – dane za rok 2015
Roczne zużycie paliw i ciepła do celów grzewczych (jeśli znane) wraz z jednostkami (np. węgiel
[t/rok], gaz [m3/rok], olej [t/rok], ciepło GJ/rok] itp.)

……………/rok

Roczne koszty paliw i ciepła do celów grzewczych (jeśli znane)

zł/rok

☐

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OSIECZNA

ANKIETA
Prosimy oddać w Urzędzie Gminy Osieczna
Informacje o planach inwestycyjnych

Czy do 2020 r. planowane są przedsięwzięcia związane z modernizacją źródeł ciepła? Jeśli tak, to
jakie i kiedy?

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

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

☐ Tak
☐ Nie
☐ Tak
☐ Nie
☐ Tak
☐ Nie

Uwagi:

DZIĘKUJEMY

ZA

WYPEŁNIENIE

ANKIETY

