
                                                                                   

 

Ankieta do mieszkańców domów jedno-wielorodzinnych 

 

Miejscowość …………………………  (miasto/wieś*) 

 

Budynek 

□ Wolnostojący 

□ Bliźniak lub szeregowiec 

□ Mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym  

 

Liczba mieszkańców ………… 

Rok budowy ………………… 

Powierzchnia ogrzewana budynku………….(m2) 

Ocieplenie ścian 

□ Tak 

□ Nie  

 

Ocieplenie dachu/stropodachu 

□ Tak 

□ Nie  

 

Okna 

□ Stare z podwójną szybą 

□ Nowe okna, szyby zespolone 

 

Źródło ciepła budynku 

 

Ogrzewanie centralne (instalacja c.o.): 

□ Ciepło z kotłowni lokalnej (osiedlowej) 

Ogrzewanie indywidualne: 

□ Węglowe 

□ Elektryczne 

□ Gazowe  

□ Biomasa/drewno 

□ Inne: ................................ 

 

Moc kotła/źródła……… [kW] rok produkcji …….. 

Moc zamówiona…………[MW]  
(Dane o mocy kotła i roku produkcji powinny znajdować się na 

tabliczce znamionowej kotła.  

Dla ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłowni 

lokalnej proszę podać tylko moc zamówioną.) 

Jeśli rok produkcji jest nieznany, proszę wpisać rok montażu, lub 

pozostawić puste pole. 

*niepotrzebne skreślić (uwaga! nie trzeba podawać 

numeru mieszkania/domu) 

 

Paliwo/energia stosowane do ogrzewania 

budynku i/lub przygotowania ciepłej wody: 

 

Ogrzewanie 

 

□ Węgiel (w tym miał) 

□ Ekogroszek 

□ Kotłownia lokalna  

□ Gaz z sieci 

□ Gaz z butli 

□ Olej opałowy 

□ Biomasa/drewno 

□ Energia elektryczna 

□ Inne: ................................................. 

 

Ciepła woda użytkowa: 

 

□ Węgiel (w tym miał) 

□ Ekogroszek 

□ Kotłownia lokalna  

□ Gaz z sieci 

□ Gaz z butli 

□ Olej opałowy 

□ Biomasa/drewno 

□ Energia elektryczna 

□ Inne: ................................................. 

 

Proszę podać roczne zużycie paliwa 

□ Węgiel (w tym miał)  ………….. kg 

□ Ekogroszek  ………….. kg 

□ Gaz z sieci  ………….. m3 

□ Gaz z butli  ………….. m3 

□ Olej opałowy  ………….. m3 

□ Biomasa/drewno ………….. kg 

□ Inne: ................................................. 

 

Proszę podać roczne zużycie energii 

elektrycznej   ……………….  kWh/rok (Wielkość 

zużycia można sprawdzić na podstawie analizy rachunków i 

faktur za energię elektryczną otrzymywanych od operatorów 

systemów przesyłowych (np. PGE, RWE, inne) 



                                                                                   

 

Stosuję źródło wykorzystujące odnawialną 

energię(OZE), jeżeli tak proszę podać datę 

wykonania instalacji:  

 

□ Kolektory słoneczne, data…………  

□ Pompa ciepła, data……………. 

□ Ogniwa fotowoltaiczne, data……………. 

□ Biomasa, data……………. 

□ Energię wiatrową, data……………. 

□ Inne: ………………, data………. 

□ Nie 

 

Czy planują Państwo termomodernizacje 

budynku w najbliższym czasie? 

 

□ Tak 

□ Nie (jeżeli została przeprowadzona, 

proszę o informację i opis oraz datę 

wykonania), data………….. 

Jeśli tak, w jakim zakresie? (można zaznaczyć 

więcej niż jeden zakres) 

 

□ Wymiana starego kotła na nowy  

□ Montaż pompy ciepła 

□ Montaż kolektorów słonecznych 

□ Montaż ogniw fotowoltaicznych 

□ Ocieplenie ścian zewnętrznych 

□ Ocieplenie stropu/dachu/stropodachu 

□ Wymiana okien i drzwi 

□ Wymiana oświetlenia na 

energooszczędne 

□ Inne: .....................................................  

 

 

 

 

 

Dane dotyczące posiadanych pojazdów  

Rodzaj pojazdu Liczba Łączna pojemność 

silników [cm3] 

Łączny roczny 

przebieg [km] 

Rodzaj paliwa / 

łączne roczne 

zużycie paliwa 

Motocykle     

Samochody osobowe      

Samochody dostawcze 

i ciężarowe  

    

Pojazdy rolnicze     

 

 

 

 

 

 

„ Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów 

cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa i nie będą udostępniane 

publicznie. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Opracowania będą zawierać jedynie 

zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.” 


