
ANKIETA 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZASTARY 

 

1. Nazwa i adres zarządcy:..…………………………………..……………………………………… 

2. Adres budynku mieszkalnego:…..…………………………………………………………………  

3. Powierzchnia użytkowa: ………………………...…liczba mieszkańców:..……..……………… 

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

5. Typ kotłowni:……………...………………………………………….., ilość kotłów……………… 

6. Rodzaj kotłów……….....…..……...…………………………………., moc (kW)………………… 

7. Źródło ciepła/roczne zużycie za 2014 r. 

 węgiel (ilość) ...............t,         gaz ................. m3 lub kWh, 
 olej opałowy ...................... l,        drewno ................... kg, 
 energia elektryczna ..................MWh,       inne (jakie, ilość) ............................. 
 

8. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje i prace termomodernizacyjne: 
 

odnawialne źródła energii (OZE) * 

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

 Nie. 
 

wymiana okien * 

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

 Nie, aktualny stan okien: Dobry / Dostateczny / Zły  
 

wymiana oświetlenia * 

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

 Nie, aktualny rodzaj oświetlenia:……………………………………………………………  
 

ocieplenie ścian *     ocieplenie stropodachu * 

 Tak, rok inwestycji………...  Nie.   Tak, rok inwestycji…...……  Nie. 
 

9. 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 materiałów/urządzeń/technologii posiadających certyfikat efektywności   

energetycznej:………………………………………………………………………….….…, 
 zastosowanie odnawialnych źródeł energii:………………………………………..….…., 
 modernizacja/wymiana źródła ciepła:………………………………………….……..……, 
 wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji:………………………………………..….…, 
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne:………………………..……, 
 inne:……………………………………………………………………………………………. 

 

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. 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 



 

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 

 

 


