
                                           

 
 

                       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Ankieta dla Mieszkańca 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin 
 

Ulica   Nr domu  

 

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy. 

Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz 

opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy 

zebranych informacji. 

Proszę o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „x” w kratce obok lub uzupełnienie danych 

liczbowych/opisowych. W razie pomyłki proszę zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić „x” we właściwym 

miejscu. 

 

1.Rodzaj budynku * (wolnostojący, szeregowiec, bliźniak, wielorodzinny, mieszkalno-usługowy, usługowy): 

* - właściwe podkreślić 

2. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek 

budynku) 

 3. Ogrzewana powierzchnia użytkowa w 

m2    

 

 

4. Rodzaj okien 

  PCV    Drewniane    Inne (jakie?) ..……………………………… 

 

5. Sposób ogrzewania pomieszczeń 

  Ogrzewanie indywidualne 

np. kocioł (piec) 

  Centralne ogrzewanie (kotłownia 

w budynku/osiedlowa) 

  Ciepło sieciowe (z przedsiębiorstwa 

cieplnego)       

 

6. Rodzaj stosowanego paliwa 

  węglowa    olejowa 

       
  na paliwo stałe np. drewno    gazowa 

       
  ogrzewanie elektryczne    inna (jaka?) ..………………………………………….… 

 

7. Wiek kotła w latach  8. Zużycie ciepłej wody użytkowej m3/rok  

    
9. Zużycie paliwa ton/rok lub m3/rok lub kWh/rok  10. Zużycie energii elektrycznej kWh/rok  

 

11. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

  piec na węgiel / miał / koks    elektrycznie (bojler, podgrzewacz przepływowy) 

       

  piec olejowy    solary 

       
  piec na gaz płynny    pompa ciepła 

       
  piec na gaz sieciowy    z sieci lokalnej 

 

 

12. Planowana jest wymiana źródła ciepła na: 

  węglowe z paleniskiem retortowym    ogrzewanie elektryczne 

       
  węglowe z paleniskiem tradycyjnym    sieć c.o. 

       
  olejowe    odnawialne źródło energii (jakie?) ..…………………………….…. 

       
  gazowe    nie planuję 

 

 



                                           

 
 

                       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

13. Prace termomodernizacyjne (*podkreśl właściwe) 

  wymiana okien planuję/ wykonałem* 

    
  ocieplenie ścian planuję/ wykonałem* 

    
  ocieplenie dachu/stropu planuję/ wykonałem* 

 

14. Typ pieca używanego do przygotowania posiłków 

  węglowy    elektryczno-gazowy lub elektryczny 

       
  gazowy    Inny (jaki?) ……………………………………………………….… 

 

15. Czy posiada Pan/Pani samochód osobowy?  

  Tak, ile sztuk na gospodarstwo domowe? …………………………………    Nie 

  

Jeżeli tak – ile lat ma samochód/ mają samochody? 

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Jakiego rodzaju paliwo używa Pan/Pani w samochodzie/ samochodach? 

  benzyna    diesel     

       
  LPG/ CNG    bio-diesel 

 

17. Ile średnio w miesiącu pokonuje Pan/Pani km własnym samochodem /-dami?  

  
18. Jaki orientacyjny procent podróży własnym samochodem /-dami odbywa się w granicach Gminy?  

  
19. Czy w gospodarstwie domowym są osoby korzystające regularnie (np. dojazdy do pracy, szkoły) z 

transportu publicznego: MZKP, kolej, PKS? Jeśli tak, proszę podać liczbę osób i rodzaj środka 

transportu.  

 

  

20. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w działaniach Gminy na rzecz redukcji CO2 na terenie Gminy, poprzez 

np. wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne? 

  Tak    Nie, ponieważ (np. brak funduszy, niedawno wymieniono źródło ciepła, nie widzę sensu takich działań) 

………………………………………………………………………………………………..………….       

 

21. Jeśli „tak” czy jest Pan/Pani skłonny/a wnieść wkład własny? 

  Tak, jaka maksymalnie kwota lub udział? …PLN/ %    Nie 

 

22. Czy posiada Pan/Pani gospodarstwo rolne na terenie Gminy? 

  Tak*   Nie 

 

* jeśli „tak” proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 

23. Łączna powierzchnia gruntów rolnych w hektarach  

  
24. Powierzchnia gruntów pod zasiewy zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin 

energetycznych? 

 

  
25. Orientacyjna, roczna ilość nadwyżek słomy w tonach/rok   

  
26. Łączna liczba dużych zwierząt np. bydło, trzoda chlewna, konie  

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w 

Bydgoszczy; Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; Pan Waldemar Woźniak – 728333988; pgn@pgksa.pl  

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy składać w terminie do 31 października 2014 

roku w Urząd Gminy w Sawinie 22-107 Sawin. Ankiety w wersji elektronicznej należy wysyłać na e-mail: pgn@pgksa.pl 

w terminie do 31 października 2014 roku.  

  

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety! 
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