Ankieta dla budynków gminych, niemieszkalnych
w Gminie Nowsolna na potrzeby opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
1. Nazwa podmiotu (rodzaj działalności/przeznacznie budynku)
Adres budynku?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Rodzaj budynku?
Bliźniak lub
szeregowiec

Wolnostojący

inne

2. Liczba użytkowników obiektu (podać liczbę osób przebywających w budynku)?

3. Rok budowy budynku?

jakie…………………………………

…………………………………….…………

…………………………………………………….

4. Powierzchni ogrzewana budynku m2

………………………………………

5. Czy ściany są ocieplone?
tak

nie

6. Czy dach jest ocieplony?
tak

nie

7. Czy okna zostały wymienione w przeciągu ostatnich 10lat?
tak

8. Źródło ciepła w budynku?
ogrzewanie miejscowe
(piece kaflowe itp.)

9. Jaka jest moc kotła?

nie

ogrzewanie centralne

inne

jakie…………………………………

……………………………………….….

10. Jaki jest rok produkcji kotła? …………………………………..…...…

11. Jaki jest rodzaj paliwa do ogrzania budynku?
węgiel

koks

miał węglowy

eko groszek

olej opałowy

miejski system
ciepłowniczy

gaz

biomasa

energia elektryczna

drewno

inne

………………………………………….

12. Orientacyjne żużycie paliw (węgiel drewno ton/rok gaz i olej m3/rok i energ. elekt.
kWh/rok)

………………………………………………....…….

13. Rodzaj paliwa do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
takie samo jak
gaz
ogrzewanie
energia słoneczna

drewno

węgiel
inne

energia elektryczna
………………………………………..

14. Żużycie paliw (węgiel drewno ton/rok gaz i olej m3/rok i energ. elekt. kWh/rok) ………………………….……………………

15. Czy planowana jest termomodernizacja budynku do 2020r.?
tak

16. Jeśli tak - to w jakim zakresie?
wymiana starego kotła
na nowy
montaż pompy ciepła

nie

ocieplenie scian
zewnętrznych

ocieplenie stropu/dachu
/stropodachu

montaż kolektorów
słonecznych

inne

wymiana okien i drzwi
jakie…………………………………

17. Dane dotyczące posiadanych pojazdów
podać liczbę
posiadanych pojazdów
w rozbiciu na:

podać roczny przebieg
pojazdów w rozbicu na:

rodzaj stosowanego
paliwa w pojazdach:

osobowe: …………………

osobowe : ….…………………..

benzyna

ciężarowe: ……………….

ciężarowe : ……………………..

ropa

rolnicze: ………….……….

rolnicze: ………………………….

gaz/Lpg

18. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej
grupa taryfowa: ……………………………………………………….
roczne zużycie prądu kWh/miesiąc: …………………………………………………….

19. Zakres prac termomodernizacyjnych jakie zostały przeprowadzone przez ostatnie 10 lat
wymiana instalacji c.o./
ocieplenie ścian
ocieplenie dachu
kotła/c.w.u.

wymiana okien i drzwi

20. Czy wyrażają Państwo chęć uczestniczenia w programach/projektach unijnych (umożliwiających dofinansowanie)
tak

nie

