
  

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

LOKALIZACJA BUDYNKU I DANE KONTAKTOWE 

 

Miejscowość    
 

Ulica i numer    
 

Dane kontaktowe 
Imię i nazwisko    
 

Telefon    
 

DANE OGÓLNE O BUDYNKU 

 

Rok budowy:   rok  
     

Powierzchnia użytkowa budynku    m2  
     

Kubatura budynku    m3  
     

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU 

Proszę określić roczne zużycie wykorzystywanych nośników energii do celów ogrzewania budynku za lata 2014, 2015 i 2016. Proszę nie 
wpisywać w tym miejscu zużycia energii elektrycznej jeśli nie jest wykorzystywana do ogrzewania budynku. 
 

Zapotrzebowanie mocy obecnego systemu grzewczego   kW  
     

Sprawność wytwarzania źródła ciepła na potrzeby grzewcze   %  
     

Sprawność instalacji   %  
     

Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu (jeśli dotyczy)   %  
 

Rodzaj 
paliwa 

Olej opałowy Gaz ziemny 
Węgiel kamienny 

(w tym: miał, ekogroszek) 

Biomasa 
(np. drewno, zrębki, pellet) 

2016  litry  m3  tony  tony 
         

2015  litry  m3  tony  tony 
         

2014  litry  m3  tony  tony 
         

Rodzaj 
paliwa 

Pompa ciepła 
Energia 

elektryczna 
System 

ciepłowniczy 
Gaz płynny 

Inne, jakie? 
………………………. 

2016  MWh  MWh  GJ  litry  
          

2015  MWh  MWh  GJ  litry  
          

2014  MWh  MWh  GJ  litry  
          

Rodzaj źródła ciepła. 
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat 

 
kocioł węglowy wyprodukowany 
do 1980 r.  

kocioł węglowy z lat  
1980-2000  

kocioł węglowy wyprodukowany 
po 2000 r. 

      

 
kocioł na biomasę (drewno, zrębki, 

pellet) wyprod. przed 2000 r  
kocioł na biomasę 
wyprodukowany po 2000 r.  podgrzewacz elektryczny 

      

 piec kaflowy  kocioł gazowy  piec olejowy pomieszczeniowy 
      

 kocioł gazowy kondensacyjny  pompa ciepła  system ciepłowniczy 
      

 Ogrzewanie piecowe lub kominkowe  Inne, jakie?  
      

Usytuowanie kotła/pieca. 
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat 

 w pokoju  w ogrzewanym pomieszczeniu  w nieogrzewanym pomieszczeniu 
      

Rodzaj instalacji centralnego ogrzewania. 
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat 

 instalacja zaizolowana  instalacja nieizolowana 
    

Rodzaj ogrzewania w budynku. 
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat 

 ogrzewanie podłogowe   
elektryczne grzejniki 
bezpośrednie  

nowe grzejniki z zaworami (członowe 
lub płytowe) 

      

 
nowe grzejniki bez 
zaworów  stare grzejniki (np. żeberkowe)  Inne …………………………………… 

      
    

  



  

SYSTEM OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU 

Proszę określić roczne zużycie wykorzystywanych nośników energii do przygotowania ciepłej wody za lata 2014, 2015 i 2016. Proszę nie 
wpisywać w tym miejscu zużycia energii elektrycznej jeśli nie jest wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody. 
 

Rodzaj 
paliwa 

Olej opałowy Gaz ziemny 
Węgiel kamienny 

(w tym: miał, ekogroszek) 

Biomasa 
(np. drewno, zrębki, pellet) 

2016  litry  m3  tony  tony 
         

2015  litry  m3  tony  tony 
         

2014  litry  m3  tony  tony 
 

Rodzaj 
paliwa 

Pompa ciepła 
Energia 

elektryczna 
System 

ciepłowniczy 
Gaz płynny Inne, jakie? 

……………………….. 

2016  MWh  MWh  GJ  litry  
          

2015  MWh  MWh  GJ  litry  
          

2014  MWh  MWh  GJ  litry  
 

Rodzaj źródła do ogrzewania wody. 
Proszę zaznaczyć właściwy 

 
przepływowy podgrzewacz 
elektryczny  

kocioł dwufunkcyjny 
(ogrzewanie i woda)  kocioł tylko do ciepłej wody użytkowej 

      

 kocioł kondensacyjny  pompa ciepła  ciepłą woda z sieci ciepłowniczej 
      

 Inne, jakie?  
 

Rodzaj instalacji 
Proszę zaznaczyć właściwy 

 miejscowe przygotowanie przy punkcie poboru   centralne przygotowanie dla całego budynku 
    

Czy w budynku zamontowany jest zasobnik buforowy  
Proszę zaznaczyć właściwy 

 NIE  
TAK, wyprodukowany przed 
1980  TAK, wyprodukowany 1981-1995 

      

 
TAK, wyprodukowany 1995-
2000  

TAK wyprodukowany 2001-
2005  TAK, wyprodukowany po 2005 r. 

 

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Proszę określić roczne zużycie energii elektrycznej wraz z podaniem ceny, taryfy i zamówionej mocy (dane z rozliczenia lub faktur) 
 

Rok 
Zużycie energii 

elektrycznej 
Taryfa 

 
Cena Zamówiona moc 

2016  kWh    zł/kWh  kW 
         

2015  kWh    zł/kWh  kW 
         

2014  kWh    zł/kWh  kW 
 

 

Czy w budynku jest wentylacja mechaniczna lub rekuperacja. 

 TAK  NIE 
     

Jeśli TAK, proszę określić jej sprawność.   %  
     

INSTALACJE OZE 

Czy w budynku są instalacje OZE? 
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat 

 NIE  TAK 
       

Jeśli TAK, proszę o scharakteryzowanie instalacji? 
Proszę zaznaczyć właściwy wpisując X w szary kwadrat oraz określić podstawowe parametry 

 
  instalacja 

fotowoltaiczna 
 instalacja 

solarna 
 pompa 

ciepła 
 

Mikrowiatrak 
  

Występuje w budynku   
 

 
 

 
 

 
 

  

            

            

Powierzchnia instalacji w m2            
            

Moc instalacji w kW            
            

            

   



  

Okna zewnętrzne        
        

 
Okna zamontowane/ 
wymienione przed 1945 r.  

Okna zamontowane/ 
wymienione 1946 - 1966 r.  

Okna zamontowane/ 
wymienione 1967 - 1985 r. 

        

 
Okna zamontowane/ 
wymienione 1986 – 1992 r.  

Okna zamontowane/ 
wymienione 1993 - 2002 r.  

Okna zamontowane/ 
wymienione 2003 - 2005 r. 

        

 
Okna zamontowane/ 
wymienione 2006 - 2011 r.  

Okna zamontowane/ 
wymienione po 2011 r. 

  

      

Drzwi zewnętrzne 
        

        

 
Drzwi zamontowane/ 
wymienione przed 1945 r.  

Drzwi zamontowane/ 
wymienione 1946 - 1966 r.  

Drzwi zamontowane/ 
wymienione 1967 - 1985 r. 

        

 
Drzwi zamontowane/ 
wymienione 1986 – 1992 r.  

Drzwi zamontowane/ 
wymienione 1993 - 2002 r.  

Drzwi zamontowane/ 
wymienione 2003 - 2005 r. 

        

 
Drzwi zamontowane/ 
wymienione 2006 - 2011 r.  

Drzwi zamontowane/ 
wymienione po 2011 r. 

  

      
      

        

PLANOWANE INWESTYCJE 
        

        

 

Wymiana źródła ciepła na kocioł 
opalany paliwem stałym z 
załadunkiem automatycznym, 
spełniający wymogi 5 klasy wg 
kryteriów zawartych w normie 
PN EN303-5:2012 
[w ramach projektu RPO brak 
możliwości pozyskania dotacji 
na ww. kocioł] 

 

Wymiana źródła ciepła na kocioł 
opalany biomasą spełniający 
wymogi 5 klasy, wg kryteriów 
zawartych w normie PN EN303-
5:20125:2012 

 
Wymiana źródła ciepła na kocioł 
gazowy 

        

 
Wymiana źródła ciepła na kocioł 
olejowy  

Wymiana źródła ciepła na kocioł 
elektryczny  Docieplenie ścian 

      

 
Wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych 

 
Docieplenie stropodachów 
/dachów 

 
Inne, jakie? 

………..……………………………

…………………………………… 

        

    
      

 
        
        

Planowany termin realizacji inwestycji  

UWAGI  
(PROSZĘ O OKREŚLENIE JAKIMI INWESTYCJAMI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W OBIEKCIE) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez ich utrwalanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie do 
kontaktowania się w celach związanych z ankietą dotyczącą wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mierzęcice, także drogą 
elektroniczną. Dane będą przetwarzane przez ATsys.pl Sp. z .o.o. S.K. (40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, NIP: 243232469, 
REGON: 243232469) oraz Gminę Mierzęcice. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna a zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

podpis 

 
 


