Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce oraz Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Głubczyce
Ankieta dla przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej Gminy GŁUBCZYCE

1.

Nazwa miejscowości

2.

Rodzaj budynku

Usługowy/Handlowy/Biurowy

Produkcyjny

3.

Sposób wykorzystania ciepła

Do celów grzewczych (ciepła woda i ogrzewanie)

Do produkcji

4.

Rok budowy

5.

Powierzchnia ogrzewana [m2] …………..…………..…………..

6.

Ilość osób zamieszkałych: ………………..…………..

7.

Ocieplenie ścian

Tak

Nie

8.

Ocieplenie dachu/stropodachu

Tak

Nie

9.

Okna

Stare (nieszczelne)

Nowe (szczelne)

Węgiel…………………. ton/rok

Drewno………………… m3/rok

Gaz………………….m3/rok

Pelet………………… ton/rok

Olej opałowy…………………. m3/rok

Prąd…………………m3/rok

…………..…………..………….. Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………..…………..

10. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa
11. Rok produkcji kotła

…………………….. (jest na tabliczce znamionowej znajdującej się na kotle, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)

12. Moc kotła [kW] ………………………….
13. Ciepła woda

(tabliczka znamionowa znajdującej się na kotle)

To samo źródło co ogrzewanie

Bojler elektryczny

Piecyk gazowy

Mieszane- sezonowe (np. gaz/solary) – jakie? …………………..………

14. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna?

Tak

Inne (jakie?)……………………………………

Nie

(np. kolektory słoneczne, wiatraki przydomowe, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne)

15. Jeśli tak, wskaż typ
Kolektory słoneczne (urządzenia do pochłaniania promieniowania słonecznego i wykorzystania jego energii do podgrzewania nośnika, uzyskana w ten sposób
energia może służyć do ogrzewania budynków)
Wiatrak przydomowy
Ogniwa fotowoltaiczne (są to urządzenia służące do przemiany światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną)
Pompa ciepła (przekształcają energię z naturalnych źródeł tj. ziemi wody w np. ogrzewanie domu czy wody użytkowej)

16. Czy planujesz wymianę źródła ciepła na odnawialne źródła energii?
Tak, gdy otrzymam dofinansowanie

17. Jeśli tak, wskaż typ

Tak, nawet bez dofinansowania

Nie

Kocioł gazowy

Kocioł olejowy

Nowoczesny kocioł węglowy

Kolektory słoneczne

Wiatrak przydomowy

Ogniwa fotowoltaiczne

Pompa ciepła

Inne (jakie?)……………………………………

18. Proszę podać datę planowanej inwestycji………………………………………..
19. Orientacyjne koszty eksploatacji instalacji cieplnej……………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Uzupełnione ankiety należy przynieść do Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub do Sołtysa.
W razie pytań i wątpliwości uzyskają Państwo pomoc w pokoju nr 15- 1 piętro
Urzędu Miejskiego w Głubczycach.
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia, wnioski, analizy
zebranych informacji.

