
 

ANKIETA 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZASTARY 

 
1. Adres budynku  ..................................................................................................................................................................  

2. Rodzaj budynku      

3. Powierzchnia ogrzewana:  .................................... , rok budowy  ...............  liczba mieszkańców ......................................  

4. Zużycie energii elektrycznej za 2014 r.: .............................................................................................................................  

5. Sposób ogrzewania: 

 ogrzewanie w pokojach (np. piec lub kocioł: kaflowy ,metalowy, rusztowy, itp.)  

rodzaj pieca / kotła,  ..................................................................  rok montażu: ............................................................  

 ogrzewanie centralne (jeden piec ogrzewający cały budynek)  

 typ kotła  .....................................................................................  moc (kW)  ............................................................  

 

6. Źródło ciepła/roczne zużycie za 2014 r. 

 węgiel (ilość)   ............................... t,   gaz  ................................ m
3  

lub ....................................... kWh 

 olej opałowy    ............................... l,   drewno .......................... m
3  

lub ....................................... kg 

 energia elektryczna    ..................... kWh, jakie, ilość)  ....................................................................  

 

7. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje i prace termomodernizacyjne: 

odnawialne źródła energii (OZE) (np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, inne)
  

 Tak, rodzaj:  ................................................................................ , rok montażu:  ....................................................  

 Nie. 

 

wymiana okien
  

 Tak, rodzaj:    PCV    drewniane    inne , rok montażu: 

 Nie, stan okien:   dobry   dostateczny    zły 

 

ocieplenie ścian     ocieplenie stropodachu 
 

 Tak, rok inwestycji : ................................. : ................................   

 Nie .........................  ..................................  Nie 

 

8. Planowane inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej: 

 Tak, w przypadku, gdy otrzymam dofinansowanie, 

 Tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania, 

 Nie. 

 

    Jeśli tak, proszę podać zakres i rodzaj inwestycji oraz planowane lata realizacji: 

 termomodernizacja budynku: ...................................................................................................................................  

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii: .............................................................................................................  

 modernizacja/wymiana źródła ciepła: ......................................................................................................................  

 wymiana oświetlenia na energooszczędne: ..............................................................................................................  

 inne: ..........................................................................................................................................................................  

 

9. Jestem zainteresowany wykorzystaniem gazu do ogrzewania domu, gdyby była taka możliwość: 

 Tak,  

 Nie, z powodu wysokich cen gazu, 

 Nie, inny powód ..........................................................................................................................................................  

 

10. Samochody użytkowane w gospodarstwie domowym: 

 Tak, ilość .................................. rodzaj paliwa (benzyna, ON, LPG): .......................................................................   

 Nie. 

 

11. Sposób dotarcia do miejsca pracy:     .................................    

 

Jeśli samochód prywatny to odległość do miejsca pracy wynosi:  więcej niż 10 km        mniej niż 10 km 

 

Wykorzystanie techniki oszczędnej jazdy „ecodriving”:  Tak.   Nie. 

 
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy 
zebranych informacji. 



 

Urząd Gminy Czastary 

Ul. Wolności 29 

98-410 Czastary 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

W związku z przystąpieniem Gminy Czastary do opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN), konieczne jest pozyskanie danych odnośnie źródeł ciepła i zużycia energii  

w budynkach zlokalizowanych w obrębie gminy. Dlatego prosimy o wypełnienie dołączonej 

ankiety (wersję elektroniczną można także pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy).  

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy 

Czastary na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich na działania 

zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). 

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości 

emisji gazów cieplarnianych z terenu całej Gminy oraz opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych 

informacji bez wskazywania emisji z konkretnej nieruchomości. 

 

Wypełnioną ankietę mogą Państwo oddać Sołtysowi w miejscu zamieszkania lub zanieść do 

Urzędu Gminy. Wersję elektroniczną wypełnionej ankiety (do pobrania ze strony internetowej 

Urzędu Gminy) można przesyłać na adres: info@odpady.biz.pl.  

 

Wypełnione ankiety proszę przekazywać do dnia 31.05.2016 r. 

 

Szczegółowe informacje o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zamieszczono  

na stronie internetowej Gminy Czastary 

 


