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Ankieta dotycząca  źródeł ciepła  

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

Gminy  Panki. 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. 

1.    Proszę podać nazwę obiektu (jednostki, instytucji, zakładu lub przedsiębiorstwa) 

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

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

2. Proszę podać pełny adres obiektu (jednostki, instytucji, zakładu lub przedsiębiorstwa)     

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

3.  Proszę podać rodzaj źródła ciepła obiektu oraz jego podstawowe parametry techniczne, jak 

poniżej: 

a) - zainstalowana moc cieplna źródła …………………..………………………........….…[kW] 

 

b) - rok produkcji …………...;  rok zabudowy ………………….. 

c) -rodzaj paliwa (np. węgiel, koks, drewno, słoma, olej opałowy, gaz płynny)      

                                

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

d) - roczne zużycie paliwa (np. 30 ton węgla, 8000 litrów oleju opałowego,  drewno 10 m3 

inne) za lata 2010, 2012 i 2014; 

2010  .................................................[ton, litrów,m3], 2012 ………………………..[ton, litrów,m3] 

2014  ................................................  [ton, litrów,m3],  

4. Proszę podać ogrzewaną powierzchnię  i kubaturę obiektu               …….……………………..[m2] 

                  …….……………………..[m3] 

5.  Czy oprócz produkcji ciepła na swoje potrzeby, wytwarza się ciepło na potrzeby innych odbiorców, 

jak tak to proszę podać ich wartość ....................................................................................... 

…....................................................................................................................................................... 
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6.   Proszę określić roczne zużycie energii elektrycznej obiektu [w kWh] - dane z licznika energii 

lub z faktur cząstkowych za energię elektryczną (ewentualnie udostępnienie kopii faktur) 

2010  ............................................ [kWh],  

2012  ............................................ [kWh],  

2014  ............................................ [kWh].  

7. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne w latach 2005-2014 (zaznacz właściwe, podaj 

rok) 

  nie przeprowadzono  wymieniono okna w roku ............   

  

 

 
  ocieplono ściany w roku ..................  zamontowano kolektory słoneczne w roku ....................... 

  
 

  
  ocieplono strop w roku ....................   zamontowano panele fotowoltaiczne w roku .............. 

 

8. Czy planowana jest wymiana źródła ciepła, jeżeli tak to na: 

  węglowe z podajnikiem    ogrzewanie elektryczne 

       
  węglowe tradycyjne    sieć c.o. 

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

       
  gazowe    nie planuję 

9. Planowane prace termomodernizacyjne do roku 2020 (zaznacz właściwe) 

  nie planuję  wymiana okien   montaż paneli fotowoltaicznych 

    
  ocieplenie ścian  montaż kolektorów słonecznych 

     
  ocieplenie stropu   montaż pompy ciepła 

10. Informacja na temat samochodów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo 

a) Liczba pojazdów………………………………………………………………………………… 

b) Pojemność silnika pojazdów…………………………………………………………………. 

c) Rodzaj paliwa oraz jego zużycie na rok……………………………………………………… 

d) Roczny przebieg pojazdów w km………………………………………………………………. 

11. Dane teleadresowe osoby do kontaktu 

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

 

W razie pytań proszę o kontakt tel.  531 877 335  

Ankietę prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Panki przy ulicy Tysiąclecia 5. Ankietę można 

również przesłać w wersji elektronicznej na adres: dawid.zielonka@ce.slask.pl w terminie 

do 28 Września 2015 roku. 


