
                                                                      

 

Ankieta dla Mieszkańca 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żarki 

Miasto/Sołectwo   Adres/Ulica 
 

 

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żarki. Przekazane 

informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą 

udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. 

Proszę o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „x” w kratce obok lub uzupełnienie danych liczbowych/opisowych. 

W razie pomyłki, proszę zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić „x” we właściwym miejscu. 

 

1. Rodzaj budynku * (wolnostojący, szeregowiec, bliźniak, wielorodzinny, mieszkalno-usługowy, usługowy): 

* - właściwe podkreślić 

2. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek 

budynku) 

 3. Ogrzewana powierzchnia użytkowa w m2     

 

4. Sposób ogrzewania pomieszczeń 

  Ogrzewanie indywidualne 

np. kocioł (piec) 

  Centralne ogrzewanie (kotłownia w 

budynku/osiedlowa) 

  

     

 

5. Rodzaj kotłowni 

  węglowa    olejowa 

       
  na paliwo stałe np. drewno    gazowa 

       
  ogrzewanie elektryczne    inna (jaka?) ..………………………………………….… 

 

    
6. Zużycie paliwa/opału - ton/rok lub m3/rok 

lub kWh/rok 

 7. Zużycie energii elektrycznej 

kWh/rok 

 

8. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne w latach 2005-2014 (zaznacz właściwe, podaj rok) 

  nie przeprowadzono  wymieniono okna w roku ............   

  

 

 
  ocieplono ściany w roku ..................  zamontowano kolektory słoneczne w roku ....................... 

  
 

  
  ocieplono strop w roku ....................   zamontowano panele fotowoltaiczne w roku .............. 

 

9. Czy planowana jest wymiana źródła ciepła, jeżeli tak to na: 

  węglowe z podajnikiem    ogrzewanie elektryczne 

       
  węglowe tradycyjne    sieć c.o. 

       
  olejowe    odnawialne źródło energii (jakie?) ..…………………………….…. 

       
  gazowe    nie planuję 

10. Planowane prace termomodernizacyjne (zaznacz właściwe) 

  nie planuję  wymiana okien   montaż paneli fotowoltaicznych 

    
  ocieplenie ścian  montaż kolektorów słonecznych 

     
  ocieplenie stropu   montaż pompy ciepła 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

 

 

11. Czy posiada Pan/Pani samochód osobowy?  

  Tak,  ile sztuk na gospodarstwo domowe? …………………………………    Nie 

  

12. Jakiego rodzaju paliwo używa Pan/Pani w samochodzie/ samochodach? 

  benzyna    diesel 

       
  LPG    bio-diesel 

 

13. Ile średnio w miesiącu pokonuje Pan/Pani km własnym samochodem /-dami?  

  
14. Jaki orientacyjny procent podróży własnym samochodem /-dami odbywa się w granicach Gminy?  

  
  

W razie pytań proszę o kontakt tel.  531 877 335 

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy  Żarki przy ulicy 

Kościuszki 15/17 do pokoju nr 21. Ankiety w wersji elektronicznej należy wysyłać na e-mail: dawid.zielonka@ce.slask.pl w terminie do 

31 Sierpnia 2015 roku.  

  

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety! 


