
                                             

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo” 

Ankieta do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Choczewo 
(wypełnienie jej nie wiąże Państwa z jakimkolwiek zobowiązaniem) 

 

LOKALIZACJA 
Nazwa i adres instytucji/organizacji 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BUDYNEK 
Typ budynku (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwym typie budynku) 

 
� jednorodzinny  
 

� wielorodzinny 
 

� mieszkanie 
 

� gospodarstwo 
rolne 

� użyteczności 
publicznej 

� przemysłowy 
 

� biurowy 
 

� usługowy 

 

Rok budowy  ………………… Powierzchnia [m2]  ………………………    Ilość osób użytkujących …………………… 
 
Ocieplenie budynku (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi) 

     
    Ściany                              Dach/stropodach                                           Okna 

� tak  � nie � tak  � nie � stare  � nowe 
  

ENERGIA CIEPLNA 
Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi) 
 
� Węgiel……………,……. ton/rok � Drewno……………….. ton/rok � Inne (jakie?)……………..…………….... 

� Gaz………………. ……..m3/rok � Pelet…………… …….  ton/rok  

� Olej opałowy………...…..m3/rok � Prąd…………… …….. MWh/rok  

 

Rodzaj ogrzewania i rok montażu instalacji/urządzenia (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi oraz podać rok 
montażu) 
� ciepło z kotłowni 

lokalnej 
 
………………. 

� kocioł  
na węgiel  

 
………… 

� kocioł  
na biomasę 

 
…………… 

� ogrzewanie 
gazowe 

 
…………… 

� ogrzewanie 
elektryczne 

 
…………… 

� pompa 
ciepła 

 
……….. 

� kolektory 
słoneczne 

 
…………. 

� inne (jakie) 
 
 
……………...………. 

 
Czy jest zastosowane automatyczne sterowanie systemem?    � tak  � nie 
 
Czy planują Państwo zmianę rodzaju ogrzewania?  � tak  � nie 
 
Jeżeli tak, proszę podać na jaki rodzaj ogrzewania (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi) 
� ciepło z kotłowni 

lokalnej 
 

� kocioł  
na węgiel  

 

� kocioł  
na biomasę 

 

� ogrzewanie 
gazowe 

 

� ogrzewanie 
elektryczne 

 

� pompa 
ciepła 

 

� kolektory 
słoneczne 

 

� inne  (jakie) 
 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 
  
Roczne zużycie …………………………kWh 
 

ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII - OZE 
 

Czy  wykorzystywana jest energia ze źródeł odnawialnych? � tak � nie 

Czy planują Państwo inwestycję z wykorzystaniem OZE � tak � nie � nie wiem 
 

Dane kontaktowe      
Imię i nazwisko:…………..…………………….……………..…………………...tel…………………………….…..e-mail…………………………. 
 

1. Ja niżej podpisany/a, 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 Urząd Gminy Choczewo 
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Choczewo 
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem/am poinformowany/a  o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i do ich poprawiania.  

 

data ............................................................                              podpis ................................................................... 


