
Adres:........................................................................................................................................................ 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………...

Rodzaj działalności:……………………………………….

Liczba pracowników:………………

Rok budowy:…………………

Powierzchnia ogrzewana:............m2

Kubatura budynku:.............m3

Sposób ogrzewania

1 Typ ogrzewania

węglowe

gazowe

olejowe

kominek

elektryczne

Inne - jakie?

2 Sposób podgrzewania wody

ciepła woda z sieci cieplnej

skojarzony z centralnym ogrzewaniem

piec gazowy dwufunkcyjny

bojler elektryczny

podgrzewacz elektryczny przepływowy

Inne - jakie?

3 Wykorzystywane odnawialne źródła energii

kolektory słoneczne

pompa ciepła

ogniwa fotowoltaiczne

Inne - jakie? Jaka jest łączna maksymalna moc wykorzystywanych urządzeń?

Zużycie energii i paliw

1 Paliwo do ogrzewania - roczne zużycie w 2014 r.

węgiel - …... t

gaz ziemny -  ….Nm3

gaz płynny (LPG) - ….l

ekogroszek - …. t

drewno - …. m3

Inne - jakie? Jaki jest roczny koszt zakupu paliwa? 

2 Energia elektryczna

zakup energii elektrycznej w 2014 r. - …..kWh

roczne zuzycie energii elektrycznej w 2014 r. - …. kWh

roczny koszt energii elektrycznej w 2014 r.  - …. zł

własna produkcja energii elektrycznej w 2014 r. - …..kWh

3 Paliwo gazowe (jeśli inne źródło niż do ogrzewania pomieszczeń) 

roczne zuzycie gazu ziemnego w 2014 r.- …. Nm3

roczny koszt gazu w 2014 r.  - …. zł

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZŁOTÓW

ANKIETA DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH



Realizowane lub planowane do roku 2020 działania

1 Zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła (np. budowa lub modernizacja źródła)

TAK

NIE

2 Zmniejszenie strat przesyłu energii elektrycznej lub ciepła (np. modernizacja lub przebudowa sieci, stacji, węzłów)

TAK

NIE

3 Zwiększenie efektywności wykorzystania energii końcowej (np. termomodernizacja, zabudowa liczników, automatyki, 

wymiana urządzeń na energooszczędne)TAK

NIE

4 Wymiana kotłów i pieców c.o.

TAK

NIE

Na jakie?

5 Ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien

TAK

NIE

Które z wymienionych?

6 Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

TAK

NIE

Jakich? Jak ma być maksymalna moc urządzeń?

7 Planowana redukcja zużycia paliwa/energii po realizacji planowanych działań

TAK

NIE

W jakim procencie?

8 Planowane łączne koszty brutto realizacji inwestycji w poszczególnych latach [zł]

TAK

NIE

W jakiej wysokości? W jakich latach?

9 Czy wyrażają Państwo chęć skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji poprawiających 

efektywność energetyczną?TAK

NIE

W jakiej wysokości? W jakich latach?

* Dodatkowe uwagi 

[zanotuj]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182). 

Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie. 

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie 

Gminy lub u wykonawcy Planu – Damian Łowicki (e-mail: damian.lowicki@amu.edu.pl).

Ankietę wypełnił/a: 


