
  

Proszę wypełnić wszystkie punkty z gwiazdką (*) są najważniejsze 

Ankieta dla Mieszkańca 

Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Zielonki 

Dane uzyskane przez niniejszą ankietę służą opracowaniu Planu gospodarki niskoemisjnej w Gminie 
Zielonki. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów 
cieplarnianych oraz opracowania Planu. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia 
statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji. 

Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w terminie do 13.04.2015  
w specjalnie oznaczonych skrzynkach podawczych w Urzędzie Gminy i w szkołach  

oraz mailowo na adres: ankiety@zielonki.pl 

Proszę wypełnić ankietę danymi za rok 2013. 

1). Dane o budynku: 
*miejscowość ……………………………………………………ulica……………………………………  nr budynku ………………… 

2). *Rodzaj budynku: 
Budynek mieszkalny 
Budynek mieszkalno-usługowy 

Budynek usługowy 

3). *Typ budynku: 
wolnostojący 
bliźniak 

szeregowiec 
wielorodzinny ... [proszę podać ilość lokali] 

4). Rodzaj właściciela: 
osoba fizyczna  osoba prawna 
 

5). *Sposób ogrzewania domu/mieszkania: 
Ogrzewanie indywidualne np. piec (kocioł)  
Centralne ogrzewanie (kotłownia w budynku wielorodzinnym/ kotłownia osiedlowa) 
Ciepło sieciowe (z przedsiębiorstwa cieplnego)  

6).  * Rodzaj pieca i ilość zużytych paliw do ogrzewania w 2013 roku - Proszę podać ilość węgla, gazu, oleju 

opałowego, itp. zużywanego do ogrzewania budynku, gotowania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

Rodzaj pieca/kotła 

roczne zużycie paliwa (proszę wpisać wartości poniżej 
– na przykład:    5 ton węgla,   3 m3 drewna,    10 dużych butli 
(11kg) gazu ciekłego = 110 kg 

kotły węglowe …………………………….... [szt.] 
………………………………………tony węgla 

Kotły na biomasę ……………………..…....[szt.] 
……………………………… kg lub m3 np. drewna, pelletu 

ogrzewanie elektryczne – wpisać zużycie energii 
lub postawić kreskę i wpisać w pkt. nr 8. 

……………………………………kWh 

kotły olejowe ………………………………... [szt.] 
.…………………………… litry (dm3) oleju opałowego 

kotły gazowe ………………………………... [szt.] 
……………………………………..m3 gazu ziemnego 

ciepło sieciowe …………………………….... [szt.] 
..……….……………………………GJ 

pompa ciepła ………………………………... [szt.] 
…………….……………………………kWh 

gaz ciekły (propan-butan, LPG). .……………………………kg lub litry 

piece kaflowe ……………………………...... [szt.] 
rodzaj paliwa………………….…………… ilość……………………………… 

Inne – proszę wpisać jakie i podać 
zużycie……………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
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7) *Czy w budynku są kominki: 
tak ... [szt.] 
nie 

8). Proszę o podanie mocy kotła/pieca wykorzystywanego w budynku:  
kW 

 

9). *Czy wykorzystuje Pan/Pani odnawialne źródło energii? Jeśli tak, proszę o wskazanie jakie i jaka była roczna 
produkcja energii w 2013 roku? (np. kolektory słoneczne: 1200 [kJ], pompa ciepła: 500 [kWh], instalacja 
fotowoltaiczna: 1000 [kWh], piec na drewno: 5 m3 drewna, 200 kg pelletu ) 
TAK: źródło……………………………………………................roczna produkcja/zużycie energii………………………………………. 
NIE 

10). *Czy jest pan/pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne?  
 tak, nawet bez dofinansowania 
tak, ale wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania 
nie 

11). *Całkowite zużycie energii elektrycznej w mieszkaniu/domu w 2013 roku – na podstawie faktur:  
kWh 

 

12). Wiek budynku: ……………………………… (proszę o wpisanie przybliżonego roku budowy) 

13). *Powierzchnia ogrzewana obiektu (łączna powierzchnia części mieszkalnej i usługowej w m2): 

m2 

 

14). Czy posiada Pan/Pani samochód osobowy bądź inny samochód do transportu prywatnego/usługowego? 
TAK, ile sztuk ma gospodarstwo domowe?...................................... 
NIE ( jeżeli wskazano „NIE” - proszę pominąć kolejne pytania – od 15 do 17) 
 
15). *Ile paliwa było zużyte łącznie w Państwa samochodzie/samochodach w 2013 r.? (można obliczyć na podstawie 
faktur za paliwo, lub na podstawie średniego zużycia paliwa [l/100 km] i liczby kilometrów przejechanych rocznie. 
Jeżeli przejeżdżamy np. 10 000 km, a nasz samochód pali średnio 8 l/100 km - to obliczamy wartość w następujący 
sposób: 10 000 [km] x 8 [l] / 100 [km]  = 800 l/rok)  

rodzaj paliwa zużycie litry/rok 2013 

benzyna  

LPG  

olej napędowy  

bio-diesel  

16). Ile średnio w roku pokonuje Pan/Pani kilometrów własnym samochodem / samochodami?  

 

17) *Jaki szacunkowy procent podróży własnym samochodem/samochodami odbywa się w granicach Gminy? 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

 


