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ANKIETA – EWIDENCJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 

Szanowni Państwo, 
Zwracamy się z prośbą do Państwa o uzupełnienie ankiety. Ma ona na celu inwentaryzację źródeł ciepła w naszej Gminie. Jest to pierwszy krok, 
który pozwoli poprawić jakość powietrza, a w efekcie stan zdrowia mieszkańców naszej Gminy. 
Badanie ankietowe pozwoli w obecnej sytuacji epidemiologicznej zapewnić bezpieczeństwo naszych dzieci i mieszkańców. W przypadku 
nieprzekazania wypełnionej ankiety, ankieterzy zmuszeni będą odwiedzać poszczególne mieszkania i domy. 
Ankieta jest zbierana przez firmę Eko-Precyzja na zlecenie Urzędu.  

Z poważaniem 
 

 

Lp. Gmina:   Miejscowość:  

  1. Lokalizacja lokalu/budynku 

 Adres: 
ulica:   ………………………… 

nr budynku: …….………….. 
gdy brak - numer działki ewidencyjnej ………………………………. 

nr lokalu:   ………………….. liczba lokali w budynku:   ….…………… 

2. Typ budynku 

   jednolokalowy                                                               wielolokalowy    

3. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu .....................m
2
 

4. Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 

 a)   Ogrzewanie na paliwo stałe   e)*  Miejska sieć ciepłownicza 

 b)* Ogrzewanie olejowe  f)*   OZE 

 c)* Ogrzewanie gazowe  g)*  Inne? Jakie  ……………………………………….. 

 d)* Ogrzewanie elektryczne  h)*  Brak ogrzewania 

* JEŚLI WYBRAŁEŚ PUNKTY OD b) DO h) PRZEJDŹ BEZPOŚREDNIO DO PUNKTU 7. 

5. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła) 

 
 
 
 
 
 

Piec/kocioł na paliwo stałe  

Indywidualny piec 
centralnego ogrzewania (c.o) ……… [szt.] …….… [MW] Rok produkcji: …….……. r. Rok instalacji: …….…….. r.  

Urządzenie odpylające  
i jego sprawność:  Tak  Nie 

……………….% 

Komora 
spalania:  otwarta  zamknięta 

Klasa pieca 


    

kotły 
pozaklasowe      

kotły pozaklasowe  
z wentylatorem    klasa 3   klasa 4   klasa 5   kotły-ecodesign 

Rodzaj zasilania 

  kotły zasilane ręcznie    kotły zasilane automatycznie 

Inny rodzaj kotła na paliwa stałe 

Piec kaflowy/piecokuchnia/ 
piec wolnostojący/ kominek ……..…  [szt.] ………  [MW] Rok produkcji: …….…….. r. Rok instalacji: …….…….. r. 

Urządzenie odpylające  
i jego sprawność:  Tak  Nie 

……………….% 

Komora 
spalania:  otwarta  zamknięta 

6. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie) 

 
Dane  

za rok 2019 
Węgiel (orzech/kostka/miał/brunatny) 

……….…… [ton] 
Biomasa/Drewno 

………………………. [m3] 
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Dziękujemy za udział w badaniu! 

Ekogroszek 
……….…… [ton] 

Inne paliwa stałe: 
………….… [tona/m3/l] 

   7. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 
      sieć ciepłownicza         bojler/pogrzewacz elektryczny        piecyk gazowy 

     kocioł na paliwa stałe        OZE    inne……………… 

8. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja? 

 

  Tak   Nie    Nie wiem  

Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ? 

  ocieplenie ścian  ocieplenie dachu  ocieplenie stropu  wymiana okien  wymiana drzwi 

9. Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła? 

 

  Tak    Nie    Nie wiem  

Planuje się wymianę systemu grzewczego na: 

       sieć ciepłowniczą       ogrzewanie olejowe    ogrzewanie gazowe 

      ogrzewanie elektryczne      OZE     Inne (jakie?) ……………………. 

 Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:…………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uwagi: 


