
Nazwa / rodzaj własności Rok budowy

Adres /ulica, numer budynku/ Liczba mieszkańców

kontakt np. e-mail/telefon

Liczba lokali łącznie, szt. lokali usługowych

Powierzchnia użytkowa całkowita, m
2 lokali usługowych

kW

% okien wymieniono

% ścian ocieplono

% dachu ocieplono

Sposób przygotowania cieplej wody w budynku (zaznaczyć właściwe) 

……………..Czy w budynku są ocieplone ściany zewnętrzne? (zaznaczyć właściwe) 

Czy w budynku są ocieplone dachy/stropodachy? (zaznaczyć właściwe) 

……………..

Łączna moc zainstalowana lub zamówiona źródeł ciepła do ogrzewania (jeśli jest znana)

Czy w budynku są nowe okna (do 10 lat)? (zaznaczyć właściwe) 

w tym lokali mieszkaniowych

W przypadku kotła gazowego lub na paliwo stałe proszę go krótko scharakteryzować (moc, rok 
produkcji, kondesacyjny/niskotemperaturowy, z dyżurnym płomieniem itd..)

Rodzaj źródeł ciepła ogrzewania budynków (proszę zaznaczyć 
właściwe)

……………..

Ankieta do opracowania “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Miasto Zgierz”

ANKIETA DLA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH (dotyczy wyłacznie mieszkańców domków jednorodzinnych, bliźniaków oraz domów wielorodzinnych, dla 
których nie powołano zarządu lub zarządcy oraz lokali użytkowych w tych budynkach).

I.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

w tym lokali mieszkaniowych

II. INFORMACJE O BUDYNKU

NIE, TAK

NIE, TAK

NIE, TAK

lokalna kotłownia węglowa z ręcznym załadunkiem paliwa

lokalna kotłownia węglowa z z automatycznym załadunkiem paliwa

lokalna kotłownia gazowa

lokalna kotłownia olejowa

lokalna kotłownia na drewno

ogrzewanie elektryczne

piece kaflowe

inne źródło, jakie?

ciepło sieciowe miejskie

lokalna kotłownia na gaz LPG

bojlery elektryczne

węglowe gazowe przepływowe tzw. junkersy
elektryczne przepływowe

inne źródło, jakie?

TO SAMO ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

gazowe etażowe 

węglowe etażowe 

TAK



Jednostka

………./rok

zł/rok

Czy planowane są do 2020 r. przedsięwzięcia związane z modernizacją 
źródła / źródeł ciepła (np. węgiel - ekogroszek, olej opałowy, biomasa, 
olej opałowy, energia elektryczna)? 
Jeśli tak, to jakie? (zaznaczyć właściwe) 

Czy planowane są do 2020 r. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie 
energii (np. ocieplenie ścian, ocieplenie dachów/stropodachów, 
ocieplenie stropów piwnic, wymiana okien, drzwi, itp.)? 
Jeśli tak to jakie i w którym roku? (zaznaczyć właściwe) 

Czy planowane są inne przedsięwzięcia (zmniejszenie lub zwiększenie 
poboru energii, rozbudowa, budowa nowych przyłączy)? 
Jeśli tak to jakie i w którym roku? (zaznaczyć właściwe) 

Pomoc przy wypełnianiu ankiety: Dariusz Gawlik, tel. 012 681-11-78.   Wersję elektroniczną ankiety (plik, scan, zdjęcie) prosimy przesyłać na adres email: zgierz@eu-consult.pl
Wypełnione ankiety w wersji papierowej można również wkładać do urn wystawionych w holu Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16 - parter), przedszkolach oraz placówkach szkolnych. 

Wykonawca PGN – EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska zwraca się do mieszkańców Gminy Miasto Zgierz o udział w badaniu ankietowym. Celem badania będzie określenie potrzeb w zakresie przedsięwzięć 
proekologicznych (termomodernizacja, odnawialne źródła energii, oszczędność energii).
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: www.umz.zgierz.pl/pgn

Posiadanie przez Gminę Miasto Zgierz dokumentu w postaci Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ułatwi pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014-2020 zarówno władzom 
publicznym jak i podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom. 
PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO DNIA 15 MAJA 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”

Wszystkie przekazane informację zostaną wykorzystane wyłącznie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie 
zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Gmina Miasto Zgierz przystąpiła do realizacji Projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz"   w ramach 
działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

IV. INFORMACJE O PLANACH INWESTYCYJNYCH

Uwagi:

1. Roczne zużycie paliw i ciepła do celów grzewczych (jeśli znane) - proszę podać zużycie paliwa  wraz z jednostkami 
(np. węgiel [ton/rok], gaz [m3/rok], olej [ton/rok], ciepło [GJ/rok] itp.) 

2. Roczne koszty paliw i ciepła do celów grzewczych (jeśli znane)

III. ROCZNE ZUŻYCIE PALIW I CIEPŁA  - dane za pełny rok 2014

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

http://www.umz.zgierz.pl/pgn
http://www.umz.zgierz.pl/pgn

	

