
ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY BIAŁA 

Ankieta dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych)
w celu określenia potrzeb termomodernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej w

GMINIE BIAŁA
Wypełnioną ankietę prosimy o przesłanie na adres e-mail pgn@ekodialog.pl lub przekazać

do Urzędu Gminy BIAŁA (Pokój nr 12) 
do dnia 22 kwietnia 2019 r.

Proszę podać dane za rok 2017
Ankieta jest anonimowa.

1. Rodzaj zabudowy:
 Dom jednorodzinny/wielorodzinny (niepotrzebne skreślić)
 Mieszkanie w domu jednorodzinnym/wielorodzinnym (niepotrzebne skreślić)
 Mieszkanie w bloku

2. Wiek budynku mieszkalnego:…………………………………………………………

3. Ocieplenie ścian:
 TAK  NIE

4. Ocieplenie dachu/stropodachu:
 TAK  NIE

5. Pokrycie dachu:
 Dachówka     Blacha   Płyty azbestowe   Inne

6. Okna:
 PVC,
 Drewniane,
 Inne: jakie?.........................................

7. Powierzchnia ogrzewana:…………………………………………………………m2

8. Źródło energii cieplnej:
 ciepło systemowe (ciepłownia/elektrociepłownia).................................................................................
 kocioł na węgiel – roczne zużycie węgla:..........................................................................................ton
 ogrzewanie gazowe – roczne zużycie gazu:...................................................................................m3

 kocioł olejowy – roczne zużycie oleju opałowego:................................................................... litrów
 piec opalany drewnem – roczne zużycie drewna:..........................................................................m3

 ogrzewanie elektryczne – roczne zużycie en. elektrycznej:......................................................MWh
 Inne – jakie (na jakie paliwo)...........................................................................................................

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 8 i uzupełnienie 
 rodzaju i ilości zużywanego materiału opałowego

9. Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii?

  NIE
  kolektory słoneczne – ilość energii wytwarzanej …………………….…MWh/rok
  instalacje fotowoltaiczne – ilość energii wytwarzanej ……………….…MWh/rok
  kocioł na biomasę – ilość energii wytwarzanej …………………………MWh/rok
  pompa ciepła – ilość energii wytwarzanej ………………………………MWh/rok
  turbina wiatrowa – ilość energii wytwarzanej ……………………..……MWh/rok
  inne – jakie…………………………………………………………………………
     – ilość energii wytwarzanej…………………….…………………….…..MWh/rok

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 9 i uzupełnienie 
 rodzaju i ilości wytwarzanej energii

10. Czy są Państwo zainteresowani wymianą źródła ciepła na nowe, bardziej ekologiczne?

 ze środków własnych (w przypadku braku uzyskania dofinansowania),
 tylko w przypadku otrzymania dofinansowania,
 NIE.

11. Liczba kilometrów pokonywanych samochodem w ciągu miesiąca na terenie 
gminy:...............................km. Rodzaj paliwa ............................................. .

12. Liczba kilometrów pokonanych rowerem (nie rekreacyjnie) w ciągu miesiąca na terenie 
gminy: .................km.

13. Czy stosują Państwo zasady EcoDriving (sztuka ekonomicznej jazdy samochodem)?
 TAK  NIE

Główne problemy z dostarczaniem ciepła/ogrzewaniem na Państwa 
nieruchomości? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………...........................

Informacja tel.: 691 256  366                      Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  


