ANKIETA

dot. poprawy efektywności energetycznej budynków/wprowadzenia OZE
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania
wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane
publicznie. Opracowania b8.ędą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych
informacji.
1. Adres zamieszkania(miejscowość):
…………………………………………………………………………………………
2. Ile osób liczy gospodarstwo?
1
2
3
4
5 i więcej
3.Wiek osób:
0-18
liczba osób w przedziale wiekowym:
18-30 liczba osób w przedziale wiekowym:
30-50 liczba osób w przedziale wiekowym:
50-70 liczba osób w przedziale wiekowym:
70-100 liczba osób w przedziale wiekowym:
4. Proszę podać sposób ogrzewania domu:
Zbiorcze:
ciepło sieciowe
kotłownia w budynku wielorodzinnym
Indywidualne:
piec kaflowy
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł na ekogroszek
kocioł na paliwo stałe (węgiel, koks, miał)
kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)
ogrzewanie elektryczne
pompa ciepła
kolektory słoneczne
inne
Jeśli „inne” podać jakie?
…………………………………………………………………………………………
5. Czy budynek jest ocieplony?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
6. Czy planują Państwo wykorzystanie odnawianych źródeł energii?
TAK
NIE
Jeśli „TAK” to jakie?
…………………………………………………………………………………………
7. Czy jeśli byłaby możliwość przyłączenia do sieci gazowej skorzystaliby z niej Państwo?
TAK
NIE

8. Czy jeśli była by możliwość dofinasowania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji
indywidualnych źródłem ciepła tj. wymiany kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe,
olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych
biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem
montażu pieca na węgiel lub eko-groszek), byliby Państwo zainteresowani skorzystaniem
z dofinansowania?
TAK
NIE

Szanowny Mieszkańcu!
Gmina Baboszewo opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Celem wdrażania
Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy poprzez działania
w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury
drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin
funkcjonowania gminy.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse
Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie
dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby gminy w zakresie modernizacji źródeł
ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą
o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych
Programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym
zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas
o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w gminie.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
w terminie do 30 września 2015 roku.

Wykonawca PGN:
DM Doradztwo Damian Łysek
Zalesie Królewskie 16
86-182 Świekatowo

Dziękujemy Państwu za pomoc

