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Ankieta dla Przedsiębiorcy Gminy Miasta Złotów 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

 

Nazwa    Adres  

 

Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do 

oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane 

publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. 

Proszę o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „x” w kratce obok lub 

uzupełnienie danych liczbowych/opisowych, w przypadku znaku „*” właściwe podkreślić. W razie 

pomyłki, proszę zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić „x” we właściwym miejscu. 

1. Skrócony opis działalności 

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

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

2. Działalność jest prowadzona: 

  poza obiektami budowlanymi wypełnić dalej punkty 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20  

 w budynku wolnostojącym 

 w budynku mieszkalno-usługowym 

3. Rok budowy (lub orientacyjnie 
wiek budynku) 

 6. Rodzaj okien (PCV, drewniane)  

     
4. Ogrzewana powierzchnia 
użytkowa w m2 

 7. Liczba osób przebywających / 
pracujących 

 

     
5. Liczba kondygnacji  

 
8. Czas pracy firmy w ciągu doby  

9. Charakterystyka obecnego systemu ogrzewania w obiekcie (dane z tabliczki znamionowej 

urządzenia): 

Posiadane źródło ciepła Ilość 

[szt.] 

Rok produkcji 

źródła ciepła 

Moc [kW] 

źródła ciepła 

Rodzaj paliwa zużywanego na 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

system ciepłowniczy zasilający 

węzeł cieplny 

    

piec na paliwa stałe: 

zasilany automatycznie* 

z paleniskiem retortowym* 

z paleniskiem tradycyjnym* 

    

piec na gaz sieciowy / gaz płynny 

(z butli)* 

    

kocioł olejowy     
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pompa ciepła     

kolektory słoneczne (solary)     

Inne: ... 

 

    

10. Czy jest planowane zastąpienie obecnego źródła ciepła, źródłem o wyższej sprawności 
wytwarzania ciepła? 

Jeżeli tak, to proszę scharakteryzować zmianę: …................................................................... 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

11. Zużycie ciepła GJ/rok  
lub paliwa ton/rok albo m3/rok  
      Koszt zużycia [zł/rok] 

         

         

           

12. Zużycie ciepłej wody 
użytkowej m3/rok 
      Koszt zużycia [zł/rok] 

         

         

           

13. Zużycie energii elektrycznej 
kWh/rok 
       Koszt zużycia [zł/rok] 
 

         

         

14. Wykaz źródeł technologicznych związanych z emisją do powietrza (np. maszyny stacjonarne, 
wentylatory, jakie?, ile sztuk?) 

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

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

15. Prace termomodernizacyjne w obiekcie: 

Elementy modernizacji: Uszczegółowienie 

zakresu: 

Orientacyjna data prac: 

wykonane planowane 

Wymiana stolarki drzwiowej ilość otworów … szt., 

o powierzchni … m2 

  

Wymiana stolarki okiennej ilość otworów … szt., 

o powierzchni … m2 

  

Ocieplenie stropu w piwnicy o powierzchni … m2   

Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni … m2   

Ocieplenie dachu/stropodachu o powierzchni … m2   

Wymiana instalacji c.w.u.    

Wymiana instalacji c.o.    

Modernizacja oświetlenia    

Inne: ....................................    
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16. Liczba samochodów i rodzaj oraz ilość używanego rocznie paliwa? Zużycie w litrach w ciągu roku 

 Liczba samochodów    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

osobowe benzyna szt.           

 LPG szt.           

 diesel szt.           

 bio-diesel szt.           

        

dostawcze benzyna szt.           

 LPG szt.           

 diesel szt.           

 bio-diesel szt.           

        

ciężarowe benzyna szt.           

 diesel szt.           

 

17. Koszt zużytego paliwa w ciągu roku [zł/rok] 

 Liczba samochodów    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

osobowe benzyna szt.           

 LPG szt.           

 diesel szt.           

 bio-diesel szt.           

        

dostawcze benzyna szt.           

 LPG szt.           

 diesel szt.           

 bio-diesel szt.           

        

ciężarowe benzyna szt.           

 diesel szt.           

 
18. Ilość przebytych kilometrów w miesiącu samochodami służbowymi w granicach Gminy? 

 

19. Jaki orientacyjny procent podróży samochodami odbywa się w granicach Gminy? 

 

20. Roczna ilość wytworzonych odpadów komunalnych, niesegregowanych (zmieszanych) [ton] 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Złotów, na 

potrzeby przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
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W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka 
Akcyjna w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz,  

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy przekazywać do sekretariatu Urzędu 
Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Zlotów. Ankiety w wersji elektronicznej należy wysyłać na e-mail: 
siegert@pgksa.pl w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.  

 

 

Dziękujemy za współpracę! 

mailto:siegert@pgksa.pl

