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ANKIETA DLA MIESZKAŃCA 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

Data przeprowadzenia ankiety  

Adres zamieszkania  
(miejscowość, ulica, nr) 

 

Tel., e-mail  

Powierzchnia budynku [m²]  

Typ budynku (właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

Wolnostojący Bliźniak Szeregowiec Inny (jaki?) 

    

Rodzaj konstrukcji (właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

Konstrukcja drewniana Konstrukcja murowana 

 Z cegły Z pustaków 

Rok budowy budynku  

Ilość kondygnacji budynku (właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

Piwnica Parter 1 piętro 2 piętro Podd. użyt. 

     

Ogrzewana powierzchnia użytkowa [m²]  

Ocieplenie ścian Tak Nie 

Ocieplenie dachu/stropodachu Tak Nie 

Rodzaj okien (właściwe zaznaczyć) 

PCV Drewniane Inne 
(jakie?)………………………… 

Informacje dotyczące ogrzewania: 

Sposób ogrzewania pomieszczeń (właściwe zaznaczyć) 

Ogrzewanie miejscowe (właściwe podkreślić) Ogrzewanie centralne (właściwe podkreślić) 

Węgiel, koks, olej opałowy, drewno,  
energia elektryczna, propan, gaz sieciowy,   
inne (jakie?)………………………………….. 

Węgiel, koks, olej opałowy, drewno,  
energia elektryczna, propan, gaz sieciowy,   
inne (jakie?)…………………………………... 

Rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania pomieszczeń oraz 
roczne zużycie (właściwe zaznaczyć oraz uzupełnić) 

Węgiel  t/rok 

Koks t/rok 

Olej opałowy l/rok 

Drewno  m³/rok 

Energia 
elektryczna 

   kWh/rok 

Propan kg/rok 

Gaz sieciowy                           m³/rok 

Inne (jakie?)  

Typ i moc kotła   

Rok produkcji kotła   

         Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)  

Sposób centralny Sposób punktowy 

  

Prosimy o podanie ilości pojazdów oraz rodzaju i ilości używanego rocznie paliwa (zużycie w litrach w ciągu 
roku) 

Ilość samochodów: …………    Rodzaj paliwa: ……………….  Ilość zużywanego paliwa: ……………….. l/rok 
Ilość ciągników rolniczych: …………  Rodzaj paliwa: …………  Ilość zużywanego paliwa: ………………l/rok 
Ilość motocykli: …………….    Rodzaj paliwa: ……………….  Ilość zużywanego paliwa: ……………….. l/rok 
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Czy są Państwo zainteresowani wymianą obecnego źródła ciepła na nowe, niskoemisyjne ? (właściwe 
zaznaczyć) 

Tak, w przypadku gdy otrzymam dofinansowanie 
       Tak, także gdy nie otrzymam 

        dofinansowania 
       Nie 

        W przypadku wyrażenia zainteresowania wymianą obecnego źródła ciepła na nowe, niskoemisyjne, proszę 
podać na jakie? (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)                 

Kocioł gazyfikujący na drewno kawałkowe          
 
 
      

       Nie dotyczy 

Kocioł pelletowy ze ślimakowym podajnikiem 
elastycznym 

 

Kocioł pelletowy z zasobnikiem przykotłowym  

Kocioł pelletowy z załadunkiem pneumatycznym  

Kocioł węglowy 5 klasy norma PN EN 303-5:2012  

Kondensacyjny kocioł gazowy  

Czy są Państwo zainteresowani montażem kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej ? (w przypadku wyrażenia zainteresowania proszę podać ilość osób na stałe 
zamieszkujących budynek) 

Tak                  Nie 

          …………  osób zamieszkuje na stałe w budynku  

 

Czy są Państwo zainteresowani montażem ogniw fotowoltaicznych wspomagających produkcję energii 
elektrycznej ? (w przypadku wyrażenia zainteresowania proszę podać roczne zużycie energii elektrycznej w 
kWh) 

Tak                  Nie 

                                                              kWh  

Czy są Państwo zainteresowani montażem pompy ciepła wspomagającej ogrzewanie budynku oraz 
produkcję ciepłej wody użytkowej ? (w przypadku wyrażenia zainteresowania proszę podkreślić właściwy 
rodzaj) 

Tak                  Nie 

Pompa ciepła powietrze - woda  

 
 

 

Zostałem poinformowany, iż przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwonicz-Zdrój 

oraz wyrażam na to zgodę. 

 
 

 
…….......................................................... 

Data i podpis osoby ankietowanej 
 
 

 
 

Termin składania ankiet upływa dnia 25.07.2016r. 
 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 

niniejszego projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. tekst jednolity z 2014r. poz. 
1182 z późn. zm) 


