
       

Ankieta dla Mieszkańca 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski 

1. Lokalizacja budynku (miejscowość, ulica, nr) 

 

2. Rodzaj budynku (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

wolnostojący         bliźniak          szeregowiec         wielorodzinny          

mieszkalno-usługowy          usługowy          inny:  

3. Liczba mieszkańców 

 

4. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek budynku) 

 

5. Ogrzewana powierzchnia (w m2) 

 

6. Ocieplenie dachu (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

TAK      NIE 

7. Ocieplenie ścian (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

TAK               NIE 

8. Rodzaj okien (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

PCV              drewniane (nowe)           drewniane (stare)  

inne     

9. Rodzaj ogrzewania (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi) 

węglowe    gazowe (z sieci)           gazowe (z butli)          kominek          

piec kaflowy           kocioł na biomasę           olejowe           elektryczne  

pompa ciepła          kolektory słoneczne            

inne  

10. Rok produkcji kotła lub orientacyjny wiek 

 

11. Moc kotła 
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12. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej (zaznacz wszystkie właściwe 

odpowiedzi) 

węglowy    gazowy (z sieci)           gazowe (z butli)          olejowy           

elektryczny (bojler, podgrzewacz przepływowy)          pompa ciepła          

kolektory słoneczne           na paliwo stałe (np. drewnem)  

inne  

13. Zużycie paliwa (roczne zużycie paliwa lub roczne wydatki na ogrzewanie 

budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej (ton/rok, m3 /rok, 

kWh/rok lub zł/rok) 

 

14. Zużycie energii elektrycznej (roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok 

lub roczne wydatki na zakup energii elektrycznej w zł/rok) 

 

15. Czy stosuję odnawialne źródło energii (OZE)? (poprzez np.: kolektory 

słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompę ciepła, turbinę wiatrową, jeśli 

tak, to jakie?) 

 

16. Czy planują Państwo termomodernizację budynku na przestrzeni pięciu lat? 

(zaznacz tylko jedną odpowiedź) 

TAK      NIE  

17. Jeśli tak to jakie prace są planowane? (zaznacz wszystkie właściwe 

odpowiedzi) 

ocieplenie ścian     ocieplenie dachu/stropu     wymiana okien/drzwi                     

wymiana starego kotła na nowy           montaż pompy ciepła  sł          

montaż kolektorów słonecznych            montaż paneli fotowoltaicznych  

montaż turbiny wiatrowe           inne  

18. Dane dotyczące posiadanych pojazdów osobowych 

Liczba pojazdów                       roczny przebieg (km)                                               

rodzaj wykorzystywanego paliwa  

19. Dane dotyczące posiadanych pojazdów dostawczych 

Liczba pojazdów                       roczny przebieg (km)                                               

rodzaj wykorzystywanego paliwa  

20. Dane dotyczące posiadanych pojazdów ciężarowych 

Liczba pojazdów                       roczny przebieg (km)                                          

rodzaj wykorzystywanego paliwa  

 


