Szanowni Państwo,
Gmina Frysztak przystąpiła do opracowania Raportu z przyjętego Uchwałą NR XXIV/185/2016 Rady
Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2016 roku „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak” za
lata 2018 – 2020. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta jest anonimowa. Przekazane informacje zostaną wykorzystane do opracowania ww. Raportu
i posłużą do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie będzie zawierać jedynie
zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Ze względu na konieczność pilnego wykonania ww. Raportu prosimy Państwa o wypełnienie ankiety i zwrócenie jej w
terminie do 10 listopada br. do Szkół lub Urzędu Gminy-pok. nr 11, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
 Wielorodzinny Rok budowy…………..…………
 Wolnostojący
1. Typ budynku

2. Miejscowość: ………………………………………… Ilość osób zamieszkałych: ………………
3. Powierzchnia ogrzewana [m2] …………..…………..…………..
Rodzaj stosowanego paliwa i jego zużycie tona/rok, m3/rok, kWh, inna jednostka):
 węgiel w tym ekogroszek…………………….
 koks …………………………………………..
 pellet …………………………………………..
 gaz ziemny …………………………………..
 gaz płynny (np. propn-butan) ………………
 olej opałowy ………………………………….
 pompa ciepła …………………………………
 drewno inne niż pellet ……………………...
 energia elektryczna …………………………
 inne jakie …………………………………….
Moc kotła …………………………………………… Wiek kotła w latach?......................................................
Czy w latach 2018-2020 dokonano wymiany starego kotła/pieca na nowe źródło ciepła, jeśli TAK to z
jakiego na jakie?

z ………………………………………………………na …………………………………………

Kiedy? (podać rok )………………..

koszt wymiany pieca …………………………………………złotych

4. Czy planuje Pani/Pan wymianę źródła ciepła? Jeśli tak, na jakie?
 węglowe
 gaz ziemny
 drewno/pellet
 pompa ciepła
 nie planuję
5. Ocieplenie ścian






olejowe
gaz LPG (propan-butan)
ogrzewanie elektryczne
inne – jakie?................................

 Tak
 Nie
6. Czy w latach 2018-2020 przeprowadzono ocieplenie ścian?
 TAK – data (rok) ocieplenia budynku………….
Powierzchnia ocieplonych ścian………….m2

 NIE

7. Ocieplenie dachu/stropodachu
 Tak
 Nie
8. Czy w latach 2018-2020 przeprowadzono ocieplenie dachu/stropodachu?
 TAK – data (rok) ocieplenia dachu/stropodachu…………
 NIE
Powierzchnia ocieplonego dachu/stropodachu………….m2

9. Czy w latach 2018-2020 zostały wymienione drzwi?
 TAK
Powierzchnia wymienionych drzwi……………..m2

 NIE

10. Rodzaj okien
 PCV

 drewniane

 aluminiowe

 inne jakie? ………………………………….

Jeżeli w latach 2018-2020 zostały wymienione okna proszę o podanie informacji:
Powierzchnia wymienionych okien………….m2

Ostatnia wymiana w roku……………

11. Ile w ciągu roku zużywają Państwo energii elektrycznej w budynku?
Proszę podać orientacyjnie w kWh………………………………………………………………………..

12. Czym podgrzewają Państwo wodę użytkową w budynku
 To samo źródło co ogrzewanie
 Bojler elektryczny

 Piecyk gazowy
 Inne (jakie?) ……………………………………

13. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna
 TAK

 NIE

Jeśli TAK wskaż typ:
 Kolektory słoneczne (ciepła woda)
 Ogniwa fotowoltaiczne

 Wiatrak przydomowy

 Pompa ciepła

Czy korzystanie z energii odnawialnej rozpoczęto w

 Gruntowy wymiennik ciepła
 TAK

 NIE

latach 2018-2020?

14. Czy jest Pani/Pan zainteresowany wymianą źródła ciepła?
 Tak, gdy otrzymam dofinansowanie
 Tak, nawet bez dofinansowania
 Nie
 Nie wiem
Proszę podać datę (rok) planowanej inwestycji………………………………………..

15. Jeśli w pytaniu 14 zaznaczono TAK, proszę podać typ:
 Nowoczesny kocioł węglowy







 Nowoczesny kocioł na biomasę

Kolektory słoneczne (ciepła woda)
Ogniwa fotowoltaiczne
Kocioł gazowy
Pompy ciepła
Ogrzewanie elektryczne
Inne (jakie)………………..

16. W roku……...….planuję ocieplenie ścian:

 TAK

17. W roku……….….planuję wymianę okien:

 TAK

 NIE

stropu/dachu:

 TAK

 NIE

 NIE

18. Ile i jaki rodzaj samochodu jest w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
Proszę podać średnią ilość km przejechanych na rok
 benzyna (ile aut)………………………(km/rok)…………..
 LPG/CNG (ile aut)…………………….(km/rok)…………..
 diesel (ile aut)………………………… (km/rok)…………..
 inne (hybrydowe, elektr.)……………..(km/rok)…………..
19. Czy w gospodarstwie domowym są osoby korzystające regularnie (dojazdy do pracy, szkoły)
z transportu publicznego (kolej, PKS, inne przewozy zbiorowe).
Proszę podać liczbę osób i rodzaj środka transportu.
 PKS - liczba osób ………………………..
 PKP – liczba osób……………………….


inne (jakie)………………………………..– liczba osób……………………......
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

