
 

ANKIETA dotyczy PRZEDSIĘBIORSTW 
Proszę wypełnić odrębnie dla każdego budynku niemieszkalnego 

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE 
 

http://pgn.atsys.pl/mierzecice/firmy   
 

Charakterystyka przedsiębiorstwa: 

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

Wielkość 
przedsiębiorstwa: 

□ mikro  □ małe    

□ średnie  □ duże 

Branża ogólnie: □ transport  □ handel i usługi   □ przemysł   

Branża szczegółowo np. wg PKD: ……………………………. 

Liczba pracowników /użytkowników budynku………………… 

Rok rozpoczęcia działalności: ……………………. 

Liczba budynków, w których prowadzona jest 

działalność (np. biurowiec, hala, magazyn) ……….. 

Działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania właściciela firmy i ankieta dotyczy zarówno firmy jak i całego mieszkania   □  nie        □ tak                                                  

Jeżeli działalność prowadzona jest w lokalu w budynku wielorodzinnym/usługowym proszę 
podać zarządcę budynku: …………………………………………………………………………. 

Powierzchnia ogrzewana ……………………. m2 

Kubatura ………………………………………..m3  

□ budynek wolnostojący             □ ogrzewana część budynku nieogrzewanego       □  

budynek magazynowy     □ hala przemysłowa   inny (jaki) …………………………….□    

 
Jestem objęty systemem EU ETS              □ 

Budynek, w którym prowadzona jest działalność posiada: 
                    Ocieplenie ścian:                                                 Ocieplenie dachu/stropodachu                           Okna: 

              □  nie        □ tak                                                 □ nie        □  tak                                               □ stare    □ nowe 

System ogrzewania dla budynku: 

□  ogrzewanie centralne (instalacja c.o.)  □ ogrzewanie lokalne (podkreślić: nagrzewnice, promienniki, nadmuch, inne ……) 

Stosowane obecnie paliwo/energia: 

Przeznaczenie 
wytworzonego 
ciepła/energii:  

O – ogrzewanie,  
T – technologia 

Roczne zużycie 
paliwa/energii na ogrzewanie 

pomieszczeń  (średnia z 
ostatnich 2-3 lat) 

Rok 
zamontowania 

kotła/węzła 
ciepłowniczego 

Moc kotła 
[kW]/moc 

zamówiona [MW] 

□ węgiel (miał)  
 

………………………… ton     

□ ekogroszek   
 

………………………… ton     

□ miejski system ciepłowniczy m.s.c.  
 

………………………… GJ   
 □ gaz ziemny z sieci  

 
………………………… m3     

□ gaz płynny (propan, butan)  
 

………………………… m3     

□ olej opałowy  
 

………………………… m3     

□ biomasa/drewno:  źródło ciepła:    
□ kominek  □ kocioł z podajnikiem   

 
………………………… ton 

  
  

  
  

□ energia elektryczna  
 

………………………… kWh     

□ inne (jakie) ..................................... 
 

………………………… ……     
Przygotowanie ciepłej wody:   

□ kocioł  c.o.    □ miejski system ciepłowniczy    □ piecyk gazowy     □ bojler elektryczny     □ kolektory słoneczne    □ inne (jakie) ………… 

Stosuję odnawialne źródło energii (OZE), np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, inne:  
             □ Nie                                 □ Tak, jakie: ………………………………………………………  rok montażu: ……………………………...          

W przedsiębiorstwie stosowana jest kogeneracja (wytwarzanie w jednym procesie ciepła i en.elektr.):      □ Nie              □ Tak 
 

Planowane prace z zakresu oszczędzania energii np. termomodernizacje: 
□ nie planuję                                

□ planuję w poniższym zakresie: 

□  wymiana kotła/ starego, na nowy kocioł na paliwo ………………………         

□  montaż pompy ciepła                  □ montaż kolektorów słonecznych            □  ocieplenie ścian zewnętrznych 

□  ocieplenie dachu/stropodachu    □  wymiana okien i drzwi        □ zastosowanie OZE (jakiego) ……………………………………….. 

□ inne (proszę podać zakres i cel planowanych prac) ..…………………………………………………………….………………………….. 

Termin wykonania planowanych prac: …………………………………….…………………………………………………. 

Jeżeli są znane, proszę o podanie kosztów planowanych prac: …………………………….……………………………. 

Lokalizacja budynku: Miejscowość: …………………………………….……..,    ul.  ………………………..……   numer domu ...........….  
Kontakt do osoby wypełniającej ankietę (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) ………………………………………………………………….. 

Informacje przekazane w niniejszej ankiecie będą wykorzystane tylko i wyłącznie do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”, dane zostaną 
przedstawione w formie zbiorczej dla całej gminy, w „Planie…” nie będą przedstawione informacje dla poszczególnych przedsiębiorstw. 

http://pgn.atsys.pl/mierzecice/firmy

