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1. Pieczęd firmowa:  

 

2. Działalnośd (można wybrad więcej niż jedno):     o Usługowa      o Produkcyjna      o  Inna  

Liczba pracowników: ……………………………………………… 

3. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeo: …………… m2  W tym produkcyjnych .…………. m2 

4. Źródło ciepła (wybrad właściwe):

o Kocioł węglowy 

o Kocioł gazowy 

o Kocioł olejowy 

o Kocioł na gaz LPG 

o Kocioł na drewno 

o Ogrzewanie elektryczne 

o Pompa ciepła 

o Inne (jakie?)…………………….. 

Moc zainstalowanych źródeł ciepła: ……………………………… kW 

5. Sposób wykorzystania ciepła (można wybrad wszystkie):  

o Ogrzewanie pomieszczeo   o Cele technologiczne  o Ciepła woda

6. Zużycie energii cieplnej: …………………… GJ    z czego na cele produkcyjne: …………………..GJ 

Własna produkcja ciepła: ……………………….GJ    w tym z Kogeneracji: ……………………………….GJ 

7. Zużycie gazu sieciowego: ……………………… m3  

8. Zużycie energii elektrycznej: ……………….. kWh    na cele grzewcze: ………..... (podad % lub kWh) 

Własna produkcja energii elektrycznej: …………………….. kWh w tym z kogeneracji1: ……………. kWh

9. a) Pozostałe zużycie paliw: 

Węgiel: …………………..…… t 

Olej opałowy: .…………..… l 

Gaz LPG: …………………..…. l 

Drewno: ………………..……. t 

Inne (jakie, jednostka): ……................ 

9. b) Zamontowane OZE: 

o Biogaz 

o Pompa ciepła 

o Kolektory słoneczne 

o Ogniwa fotowoltaiczne 

o Inne (jakie?) …………….. 

10. W przypadku wykorzystywania OZE. Podstawowe dane instalacji (np. rodzaj, moc, ilośd 

uzyskanej energii w skali roku) …………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. Przeprowadzone termomodernizacje:  

Nowe okna  

o TAK (ich %) ……. o NIE  

Ocieplone ściany 

o TAK (ich %) ……. o NIE  

Ocieplony dach/stropodach 

o TAK (ich %) ……. o NIE

12. a) Zmiana zużycia energii po termomodernizacji: …………… b) Rok termomodernizacji: ……………. 

13. Czy planowane lub realizowane są przedsięwzięcia zmieniające zużycie nośników energii? 

(wymiana źródła ciepła, inwestycja w OZE, rozbudowa budynków)       o NIE            o TAK (jakie?) 

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

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

…………………………………………………………………………….. Planowana zmiana zużycia energii: …………………. % 

14. Czy produkcja wiążę się z powstawianiem ciepła odpadowego2? Jeśli tak to czy znana jest jego 

wielkośd i czy jest w jakiś sposób wykorzystywane?                  o NIE        o TAK

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

Ankietę wypełnił/a: …………………………………………………………………………..…………………...                       

Uwagi dotyczące ankiety: …………………………………………………………………………………………..……………………. 

Pozyskane informacje zostaną użyte do stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska 
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Instrukcja do ankiety: 

 

1. Dane dotyczą okresu pełnego roku kalendarzowego. 

2. Każde pole należy wypełnid pod warunkiem, że nie jest ono polem wyboru. W takim 

przypadku należy wtedy zaznaczyd tylko jedną możliwośd (chyba że wskazano inaczej) 

i przejśd do następnego pytania.  

3. Przeprowadzone modernizacje wpisujemy według stanu istniejącego na moment 

wypełniania ankiety. 

4. Szczegółowe dane o termomodernizacji należy dostarczyd dla inwestycji wykonanych 

od roku 2009 (łącznie z tym rokiem) tak jak to napisano w punkcie 5.  

5. Jeżeli obiekt miał przeprowadzany audyt energetyczny przed wykonaniem 

termomodernizacji prosi się o załączenie jego kopi do wykonanej ankiety. Załączenie 

audytu dla obiektu jest równoznaczne z ominięciem pytania 11 oraz 12 a. Jeżeli audyt 

nie był wykonany bądź nie zostanie załączony do ankiety, oszacowad wartośd spadku 

zużycia energii cieplnej (pytanie 12 a) poprzez wartośd procentową (np. spadek o 

25%). 

6. W przypadku wszystkich termomodernizacji podad rok zakooczenia. 

7. Termomodernizacje wykonane przed rokiem 2009 (rok 2008 i wcześniejsze) 

uzupełnid według stanu w punkcie 11 oraz 12, koniecznie podając rok wykonania. Nie 

należy do nich dołączad bardziej szczegółowych danych! 

8. Prosi się o podawanie najdokładniejszych, możliwych do uzyskania danych 

dotyczących zużycia różnych nośników energii (np. na podstawie faktur, rachunków 

zakupu itp.).  

9. Zużycia energii elektrycznej podad na całą firmę.  

10. Dopuszcza się wpisywanie danych w innych jednostkach niż podane (podad wtedy 

użytą jednostkę). Istnieje również możliwośd podawania zużycia danego nośnika 

energii za pomocą jego kosztów (np. energia elektryczna 6 500 zł/rok). 

11. W przypadku jakichkolwiek pytao bądź wątpliwości prosimy o kontaktowanie się na 

podany adres e-mail bądź numer telefonu. 

12. Wypełnioną ankietę należy zwrócid do Urzędu Gminy Iwaniska ………….. 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

                                                             
1
 Kogeneracja- jednoczesne wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej 

2 Ciepło odpadowe- ciepło niewykorzystane podczas przetwarzania energii w urządzeniach energetycznych i 
oddawane do otoczenia. 


