
ANKIETA 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żurawica  

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Żurawica oraz Zarządców  

Nieruchomości o wypełnienie poniższej ankiety. Dotyczy ona obiektu mieszkalnego,  

w którym dokonano w latach 2017 - 2020 wymiany dotychczasowego źródła ciepła na nowe, 

ocieplono ściany i dach budynku (termomodernizacja) oraz wymieniono okna i drzwi. 

Wszystkie informacje podane w niniejszej ankiecie będą wykorzystane jedynie  

na potrzeby Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą  

wykorzystywane w żadnych innych celach czy też przekazywane podmiotom trzecim. 

 

Miejscowość.……………………………………………………………. 

1. 

Budynek 

 

        - ilość osób użytkujących budynek ………………………….. 

 

        wolnostojący    mieszkanie w budynku wielorodzinnym         bliźniak         szeregowiec   

        bliźniak   usługowy          mieszkalno-usługowy  

 

        - wiek budynku (lub rok jego budowy - orientacyjnie)   ……………………………………………. 

2. 

 

Powierzchnia ogrzewana ………………m2 

 

Sposób ogrzewania budynku : 

         kocioł na paliwa stałe    

         ekogroszek                    

         pellet                             

         gaz ziemny                    

         olej opałowy                 

         pompa ciepła                        

         drewno                          

 Moc kotła …………………………………………………….. 

Wiek kotła w latach?........................................................ 

 Czy dokonano wymiany starego kotła/pieca na nowe źródło ciepła – kocioł, jeśli tak to na jakie? 

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

 kiedy? ………………..(podać rok)          koszt wymiany pieca …………………………………………… złotych 

3. 

 

Rodzaj stosowanego  paliwa i zużycie  (tona/rok, m3/rok, inna jednostka).   

         węgiel ………………………………………. 

         miał    ……………………………………….. 

         koks    ……………………………………...... 

         drewno …………………………………….... 

         energia elektryczna …………………………. 

         olej opałowy ………………………………… 

         gaz ziemny ………………………………….. 

        gaz płynny LPG……………………………… 

        inne – jakie? …………………………………. 

4. 

 

Czy planuje Pani/Pan wymianę źródła ciepła? Jeśli tak, na jakie? 

         węglowe  

         olejowe    

         gaz ziemny 

         gaz LPG  

         ogrzewanie  elektryczne 

         pellet 

        pompa ciepła  

        inne – jakie?................................ 

         nie planuję  

 



5. 

 

Czy przeprowadzono ocieplenie ścian?  

 

         TAK – data (rok) ocieplenia budynku…………….         NIE                         

 

Powierzchnia ocieplonych ścian………….m2 

 

6. 

 

Czy przeprowadzono ocieplenie dachu/stropodachu?  

 

         TAK – data (rok) ocieplenia dachu/stropodachu…………….         

 

         NIE                                                                                               

 Powierzchnia ocieplonego dachu/stropodachu………….m2 

 

7. 

 

Czy zostały wymienione drzwi?  

         TAK                                 

         NIE         

Ostatnia wymiana w roku………………                 Powierzchnia wymienionych drzwi……………..m2 

8. 

 

Rodzaj okien 

 pcv 

 drewniane  

 inne jakie? …………………………………. 

 

Jeżeli zostały wymienione  okna proszę o podanie informacji:  

 

Ostatnia wymiana w roku……………                 Powierzchnia wymienionych okien………….m2 

         

9. 

 

Czym podgrzewają Państwo wodę użytkową w budynku? 

………………………………………………………………………. 

10. Ile w ciągu roku zużywają Państwo energii elektrycznej w budynku (proszę podać orientacyjnie w kWh). 

……………………………………………………………………….. 

11. 

 

Ile i jaki rodzaj samochodu jest w Pani/Pana gospodarstwie domowym? 

 benzyna (ile aut)……………………… 

 LPG/CNG (ile aut)…………………… 

 diesel (ile aut)………………………… 

 inne (hybrydowe, elektr.)…………….. 

12. 

Czy w gospodarstwie domowym są osoby korzystające regularnie (dojazdy do pracy, szkoły) z transportu publicznego, kolej, 

PKS.  

Proszę podać liczbę osób i rodzaj środka transportu. 

 PKS ……………………….. 

 PKP ……………………….. 

 inne ……………………...... 

13. 

 

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/any udziałem w działaniach Gminy na rzecz redukcji CO2 na terenie Gminy Żurawica 

przez np. wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne? W przypadku odpowiedzi NIE – proszę podać dlaczego. 

 TAK  

 NIE (np. brak funduszy, niedawno wymieniono źr.ciepła) 

…………………………………………………………………………………….. 

14. 

 

Czy jest Pani/Pan skłonny wnieść wkład własny?  

 TAK  

 NIE  

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Gminy Żurawica  

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 lub w wersji elektronicznej  przesłać na adres  

e-mail: m.benko@zurawica.pl w terminie do 30.04.2021 r. 


