PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań
zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.
Dysponowanie przez Gminę Planem Gospodarki Niskoemisyjnej ułatwi Gminie, jej mieszkańcom
oraz przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej na
planowane działania inwestycyjne z zakresu modernizacji gospodarstw, remontów oraz poprawy
infrastruktury energetycznej.
Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli opracować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Ulhówek, który będzie jedną z podstaw ubiegania się o wsparcie finansowe. Przygotowanie
PGN współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wszystkie dane uzyskane dane będą wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji
gazów cieplarnianych i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie będzie zawierać
jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. W ankiecie właściwe pola
zaznaczyć krzyżykiem lub dowolnym kolorem.

ANIKETA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
Dane obiektu – stan istniejący
1. Rodzaj budynku (zaznaczyć krzyżykiem właściwe)
jednorodzinny wolnostojący

usługowy

handlowy

zakład produkcyjny

bliźniak

wielorodzinny

handlowo-usługowy

oświatowy

magazyn

gospodarczy

administracji samorządowej lub JST

budynek administracji państwowej lub jednostki

2.
3.
4.
5.

mieszkalno-usługowy

inny (jaki?) ………………………

Rok budowy
Powierzchnia ogrzewana w m2
Kubatura ogrzewana
Ilość osób użytkujących/ przebywających w budynku
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6. Wymiary budynku: długość ………… m, szerokość …………….. m, wysokość …………..m
7. Okna:

PCV

drewniane

8. Stan okien:

dobry

dostatenczy

inne (jakie?)…………………………………
zły

9. Dach (konstrukcja):

gęstożebrowy

żelbetowy

drewniany

10. Stan dachu:

dobry

wymaga modernizacji

inne (jakie) …….

Sposób ogrzewania budynku, podgrzania wody i przygotowania posiłków
11. Sposób ogrzania pomieszczeń :
ciepło w kotłowni lokalnej

kocioł na węgiel

kocioł na biomasę

kominek

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie gazowe

pompa ciepła

kolektory słoneczne

12. Ogrzewania centralne:

tak

inne (jakie?) ……

nie

13. Proszę podać rok produkcji źródła ciepła /pieca/
14. Proszę podać moc kW źródła ciepła /pieca/
15. Stan techniczny źródła ciepła:

wymaga modernizacji

nie wymaga modernizacji

16. Stosowane obecnie paliwo i roczne zużycie
Rodzaj paliwa
kotłownia lokalna
węgiel
miał
ekogroszek
drewno
biomasa
gaz ziemny
gaz propan-butan
olej opałowy

Roczne zużycie

Jednostka
GJ/rok
tona/rok
tona/rok
tona/rok
m3/rok
tona/rok
m3/rok
m3/rok
m3/rok
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energia elektryczna
kolektory słoneczne
pompy ciepła
inne

kWh/rok

17. Sposób przygotowania ciepłej wody
bojler elektryczny

podgrzewacz przepływowy

piec na gaz płynny

piec na gaz sieciowy

kolektory słoneczne

piec gazowy
z sieci lokalnej

piec olejowy
pompa ciepła

inne (jakie?) ………………………………………………………

18. Proszę podać zużycie ciepłej wody użytkowej w m3/rok
19. Typ pieca używanego do przygotowania posiłków
węglowy

gazowy

elektryczny

inny (jaki?)

20. Czy i kiedy przeprowadzano termomodernizację budynku w poniższych zakresach?
Zakres
Ocieplenie dachu/stropu
Ocieplenie ścian
Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana źródła ciepła

Rok

Sposób oświetlenia budynku
żarówki tradycyjne

żarówki energooszczędne

żarówki LED

21. Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh
Planowane zamierzenia inwestycyjne
22. Zakres planowanej termomodernizacji
ocieplenie ścian

ocieplenie stropu/dachu/stropodachu

wymiana drzwi

inne (jakie?)

wymiana stolarki okiennej

23. Rodzaj planowanej wymiany źródła ciepła
kocioł na biomasę

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie gazowe
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odnawialne źródło energii

24. Rodzaj planowanego odnawialnego źródła energii
ogniwa fotowoltaiczne
biogaz

kolektory słoneczne

biomasa

pompy ciepła

inne (jakie?) ……………………………………………………………………..

25. Czy planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne?
Tak

Nie
Komunikacja

26. Czy posiada Pan/Pani/Państwo samochód(y) osobowy?
Tak

Nie

27. Jeśli, tak to proszę podać wiek aut i liczbę kilometrów przejeżdżanych w ciągu miesiąca
na terenie Gminy (orientacyjnie) ? …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
28. Rodzaj paliwa używanego w samochodzie/samochodach
benzyna

LPG/CNG

diesel

biodiesel

UWAGA! WPEŁNIAJĄ TYLKO PRZEDSIĘBIORCY
29. Liczba samochodów, rodzaj oraz ilość zużywane paliwa w ciągu roku w litrach.
Typ samochodu
osobowe
dostawcze
ciężarowe

Liczba aut

Stosowane paliwo

Zużycie w litrach

30. Proszę podać orientacyjną liczbę kilometrów przejeżdżanych miesięcznie na terenie
Gminy? …………………………………………………………………………………………………..
31. UWAGA! WYPEŁNIAJĄ TYLKO POSIADACZE GOSPODARSTW ROLNYCH
Łączna powierzchnia gruntów rolnych w hektarach
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Powierzchnia gruntów po zasiewy
Roczna nadwyżka słomy w tonach (orientacyjnie)
Liczba bydła
Liczba trzody chlewnej
Liczba drobiu
Finansowanie
32. Czy gotowi jest Pan/Pani/Państwo zrealizować planowane zamierzenia inwestycyjne przy
współfinansowaniu ze środków zewnętrznych
Tak

Nie

33. Jeśli TAK, to czy jest gotowy Pan/Pani/Państwo wnieść wkład własny?
Tak

Nie

Imię i nazwisko
Adres
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
e-mail
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 23
Ustawy o ochronie danych osobowych.
1. Ja ………………………. zamieszkały/-a w ………………………………………………………… działając w
trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Gminę …………………… .
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
…………………. .
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
data ....................................................

podpis ..................................................................

Ankiety można wypełniać w wersji elektronicznej przesyłając na e-mail jpieprzowska@ulhowek.pl lub
papierowej składając osobiście (można też drogą pocztową) w terminie do 20 lutego 2015 roku w
Urzędzie Gminy Ulhówek, 20-678, ul. Kościelna 1/1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

