Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
Szanowny Mieszkańcu!
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest jak najlepsze rozpoznanie i zdiagnozowanie potrzeby
naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Dane te są niezbędne aby
Gmina mogła startować w konkursach których celem będzie uzyskanie dofinansowania dla mieszkańców na
instalacje paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych, wymiany pieców, docieplenia budynków i innych inwestycji
związanych ze zmniejszaniem emisji zanieczyszczeń.
Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w inwestycji!!! Zapisy chętnych
będą zbierane po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Sołtysów lub Urzędu Miejskiego pok. nr 2 w terminie do 26.06.2015 lub przesłać
pocztą na adres:
URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Białostockiej
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

1. Typ budynku:
Wolnostojący

Szeregowiec

Bliźniak

2. Adres…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
3. Rok budowy…………..…………..…………..
4. Powierzchnia ogrzewana [m2]…………..…………..…………..
5. Ilość osób zamieszkałych: ………………..…………..
6. Ocieplenie ścian

Tak

Nie

7. Ocieplenie dachu/stropodachu

Tak

Nie

8. Okna

Nowe (do 10 lat)

Stare (powyżej 10 lat)

9. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa - podaj dane za pełen rok 2014
Węgiel………………….ton/rok

Drewno……………..m3/rok

Gaz……………….……..m3/rok

Pelet ………………….ton/rok

Olej opałowy………..m3/rok

Prąd …………………..MWh/rok

Inne (jakie?)…………………………....

10. Rok produkcji kotła ……………………..
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)

11. Moc kotła [kW](tabliczka znamionowa)……………………………………..
12. Ciepła woda
Piecyk gazowy

To samo źródło co ogrzewanie

Bojler elektryczny

Inne (jakie?)……………………………………

13. Miesięczne zużycie energii elektrycznej (kWh) ……………....
14. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna?

Tak

Nie

15. Jeśli tak, wskaż typ
Ogniwa fotowoltaiczne

Kolektory słoneczne

Wiatrak przydomowy

Pompa ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła

16. Czy planujesz wymianę źródła ciepła lub inwestycje w odnawialne źródła energii?
Tak

17. Jeśli tak, wskaż typ

Nie

Nie wiem

Kocioł gazowy

Kocioł olejowy

Nowoczesny kocioł węglowy

Kolektory słoneczne

Wiatrak przydomowy

Ogniwa fotowoltaiczne

Pompa ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła

18. Proszę podać datę planowanej inwestycji………………………………………..
19. Czy planujesz wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego?
Tak

Nie

20. Jeśli tak, wskaż grubość: ……………..……

Nie wiem

i typ:

wełna

styropian

21. Proszę podać datę planowanej inwestycji ………………………………………..
22. Czy ogrzewane są budynki gospodarcze?

Tak

Nie

23. Jeżeli tak, to podaj łączną powierzchnię ogrzewana budynków [m2]…………..…………..…………..
24. Podaj liczbę ogrzewanych budynków gospodarczych: ……………………………….
25. Moc zainstalowanych kotłów w budynkach gospodarczych [kW](tabliczka znamionowa) …………….
26. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa - podaj dane za pełen rok 2014
Węgiel………………….ton/rok

Drewno……………..m3/rok

Gaz……………….……..m3/rok

Pelet ………………….ton/rok

Olej opałowy………..m3/rok

Prąd …………………..MWh/rok

Inne (jakie?)…………………………....

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w Gminie
Dąbrowa Białostocka (dane statystyczne dotyczące ilości źródeł niskiej emisji) i nie będą udostępniane publicznie.

