
 
 

Ankieta dla Przedsiębiorcy/Instytucji 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żurawica  

Nazwa   

 

 

 Adres  

 

 

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.Skrócony opis działalności / rodzaj eksploatowanej instalacji 

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

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

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

2. Gdzie prowadzona jest działalność?: 

   poza obiektami budowlanymi                                   w budynku mieszkalno-usługowym 

 w budynku wolnostojącym 
 

3. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek budynku):  

 

 

4. Ogrzewana powierzchnia użytkowa w m2   : 

 

 

5. Rodzaj okien 

 pcv 

 drewniane  

 inne jakie? …………………………………. 

 

6. Liczba osób przebywających / pracujących: 

 

 

7. Wykaz źródeł energetycznych związanych z emisją do powietrza (kotły) wraz z mocami w kW : 

  węglowy, moc :    olejowy, moc : 

       
  na paliwo stałe np. drewno, moc :    gazowy, moc : 

       
  ogrzewanie elektryczne, moc :    sieć ciepłownicza  

       

  Planowana jest wymiana źródła ciepła na ……………………………. ……………………………………………… 
 

8. Wiek źródła ciepła w latach: 

 

 

9. Zużycie ciepła[ GJ/rok lub paliwa ton/rok albo m3/rok]w latach: 

               2017                                    2018                                            2019                                         2020  

    

 

 

10. Rodzaj paliwa zużywanego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

  węgiel    gaz płynny LPG 

       
  olej opałowy    gaz z sieci 

       
  ogrzewanie elektryczne    sieć ciepłownicza lub kotłownia lokalna 

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

 



 
11. Prace termomodernizacyjne: 

- wymiana okien                    planowane                     wykonano                     nie planuję        

- ocieplenie ścian/ dachu       planowane                     wykonano                     nie planuję        

- ocieplenie stropodachu       planowane                     wykonano                     nie planuję         

12. Liczba samochodów i rodzaj oraz ilość używanego rocznie paliwa w 2020 roku? (zużycie w litrach w ciągu roku): 

- osobowe :     benzyna  ………….. szt.  …………….. l/rok.  

                        LPG        ………….. szt.  …………….. l/rok. 

                        Diesel     ………….. szt.  …………….. l/rok. 

 

- dostawcze     benzyna  ………….. szt.  …………….. l/rok.  

                        LPG        ………….. szt.  …………….. l/rok. 

                        Diesel     ………….. szt.  …………….. l/rok. 

 

- ciężarowe      benzyna  ………….. szt.  …………….. l/rok.  

                         LPG        ………….. szt.  …………….. l/rok. 

13. 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) 

14. Czy jest Pan/Pani skłonny/a wnieść wkład własny?:  

□ Tak 

□ Nie  

 

W przypadku prowadzenia działalności w kilku budynkach, prosimy o wypełnienie osobnych ankiet (jedna ankieta – jeden 

budynek). 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


