ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA
na potrzeby utworzenia Bazy Inwentaryzacyjnej Źródeł Ciepła w Gminie Czchów

Ankietę prosimy złożyć:
- w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, pok. 15
- u Sołtysa
- wysłać na adres: srodowisko@czchow.pl
Ankieta umieszczona jest również na stronie internetowej Gminy Czchów.

A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która posłuży przy tworzeniu Bazy Inwentaryzacyjnej Źródeł Ciepła
w Gminie Czchów. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i
poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki posiadanej Bazie Gmina będzie mogła uzyskać
dofinansowanie na działania termomodernizacyjne, montaż kolektorów słonecznych dla budynków
mieszkalnych, modernizację oświetlenia, wymianę kotłów itp.

B. DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJĄCY
B.1. TYP OBIEKTU
tak nie
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
B.2. DANE OBIEKTU
ogrzewana powierzchnia budynku: ………………………………………… m2
liczba mieszkańców: ………………………………….
rok budowy: ……………………………………………
B.3. CZY BUDYNEK POSIADA
tak nie
nowe okna
ściany zewnętrzne ocieplone
dach/stropodach ocieplony
B.4. STOSOWANE OBECNIE PALIWO/ENERGIA (jeżeli kilka, proszę zaznaczyć te, które jest
stosowane w większości)
węgiel (miał)
olej opałowy
energia elektryczna
gaz sieciowy
gaz propan-butan
drewno
inne (jakie): …………………………………………………………………………
B.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA)
Rok produkcji: ……………
Moc: ………………kW
Ilość zużywanego paliwa na rok: ………….
Czy kocioł służy do przygotowania ciepłej wody
Stan techniczny kotła

tak nie
dobry zły

B.6. INNE UŻYTKOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA (ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej wody)
tak nie
piecyk gazowy
bojler elektryczny
kominek
przepływowy ogrzewacz wody
pompa ciepła
kolektor słoneczny
inne: …………………………………………………..

C. DANE OBIEKTU - STAN PLANOWANY
C.1. ZMIANY DOTYCZĄCE SYSTEMU GRZEWCZEGO

tak nie

Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji polegajacej na zmianie
systemu grzewczego?
Czy planujesz wymianę źródła ciepła lub inwestycje w odnawialne źródła energii?
□ Tak, gdy dostanę dofinansowanie
□ Tak, nawet bez dofinansowania
□ Nie
Planowany termin przeprowadzenia modernizacji w roku:
2017
2018
2019
później
Planowany sposób ogrzewania budynku
węgiel - ekogroszek
gaz sieciowy
gaz propan-butan
energia elektryczna
olej opałowy
biomasa (m.in. pelety, drewno)
energia elektryczna
kolektory słoneczne
pompa ciepła
inne: …………………………………………………..
C.2. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
tak nie
Czy planują Państwo przeprowadzenie termomodernizacji polegajacej na:
wymianie okien
dociepleniu ścian
dociepleniu dachu/stropodachu

Adres posesji:…………………………………………………………………………………………………..
Data: ……………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb utworzenia Bazy Źródeł Ciepła w Gminie
Czchów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 z późniejszymi zmianami.

Podpis:……………………………………………………………

