ANKIETA DO „BAZY INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE”

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego” gminy są zobowiązane do prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania
budynków. Ponadto do bazy wprowadzane są dane o termomodernizacji lub zastosowaniu odnawialnych
źródeł energii. Ze względu na powyższe prosi się mieszkańców o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do
Urzędu Gminy Słopnice.
Jednolokalowy
Wielolokalowy
A. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU Numer budynku:
Ilość lokali: Jednolokalowy
1. Typ budynku:
Mieszkalny
Mieszkalno - usługowy
Przemysłowy
Inny ………………
Użyteczności publicznej
Usługowy
(Jaki?)
2
Powierzchnia użytkowa budynku: ……………… m

B. DANE DOTYCZĄCE RODZAJU OGRZEWANIA POSIADANEGO W BUDYNKU
Ogrzewanie na paliwo stałe

Ogrzewanie gazowe

Elektryczne

Olejowe

Odnawialne źródła energii

C. DANE DOTYCZĄCE RODZAJU OGRZEWANIA NA PALIWO STAŁE STOSOWANEGO W BUDYNKU
Rodzaj źródła ciepła
Piec centralnego ogrzewania

Rodzaj źródła ciepła

Ilość [sztuk]
………

Wiek
do 5 lat
5 – 10 lat
powyżej 10 lat

Ilość [sztuk]

Wiek
do 5 lat

………

Piec kaflowy

Koza (na węgiel lub drewno)

………

………

Kominek

Trzon kuchenny

………

5 – 10 lat
powyżej 10 lat

do 5 lat
5 – 10 lat
powyżej 10 lat

do 5 lat
5 – 10 lat
powyżej 10 lat

do 5 lat
5 – 10 lat
powyżej 10 lat

Typ kotła
zasilany ręcznie
zasilany automatycznie

Klasa kotła
sprawność cieplna< 80%
sprawność cieplna > 80%
wyposażone w urządzenie redukujące emisję
spełniające wymagania Ekoprojektu
sprawność cieplna < 80%
sprawność cieplna > 80%
wyposażone w urządzenie redukujące emisję
spełniające wymagania Ekoprojektu
sprawność cieplna < 80%
sprawność cieplna > 80%
wyposażone w urządzenie redukujące emisję
spełniające wymagania Ekoprojektu
sprawność cieplna < 80%
sprawność cieplna > 80%
wyposażone w urządzenie redukujące emisję
spełniające wymagania Ekoprojektu

D. DANE DOTYCZĄCE RODZAJU I ILOŚCI STOSOWANEGO PALIWA
Węgiel kamienny: …… ton

Ekogroszek: …… ton

Klasa kotła
pozaklasowy
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa Ecodesign

Biomasa/drewno: …… m

3

Pellet …… m

3

Brykiet …… m

3

E. DANE DOTYCZĄCE TERMOMODERNIZACJI

1. Czy w budynku były przeprowadzone prace termomodernizacyjne?
Ocieplenie ścian
Ocieplenie stropu
Wymiana okien
Tak – jakie:
Ocieplenie dachu
Wymiana drzwi
2. Czy w budynku planowane są prace termomodernizacyjne?
Ocieplenie ścian
Ocieplenie stropu
Wymiana okien
Tak – jakie:
Ocieplenie dachu
Wymiana drzwi

}
}

Nie
Kiedy? …………..

(Proszę podać rok)

Nie

F. DANE DOTYCZĄCE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

1. Czy w Państwa budynku zainstalowane są odnawialne źródła energii?
Fotowoltaika
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Inne ……………
Tak – jakie:
2. Czy planujecie Państwo zainstalowanie w budynku odnawialnych źródeł energii?
Fotowoltaika
Kolektory słoneczne
Inne ……………
Pompy ciepła
Tak – jakie:

Nie
Kiedy? …………..

(Proszę podać rok)

Nie

G. DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

1. Czy planujecie Państwo wymianę źródła ciepła?
Piec gazowy
Piec olejowy
Niskoemisyjny kocioł na paliwo węglowe
Tak, na jakie:
Piec elektryczny
OZE (pompy ciepła)
Niskoemisyjny kocioł na biomasę Kiedy? …………..

Nie

(Proszę podać rok)

Źródło pozyskania danych:

Właściciel/lokator

Zarządca

Uzyskano podczas kontroli ……….…………………………
(Data i podpis wypełniającego)

Szanowni Państwo,
Przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza, zobowiązał
Gminy do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na swoim terenie. W związku z tym
Urząd Gminy Słopnice zwraca się z prośbą do Mieszkańców, o rzetelne wypełnienie wyżej załączonej
ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Słopnice osobiście bądź drogą pocztową (adres: 34 – 615
Słopnice 911) w terminie do 31 maja 2019 r.
Zebrane materiały dotyczące Państwa budynków, posłużą do uzupełnienia "Bazy inwentaryzacji
ogrzewania budynków w Małopolsce", prowadzonej przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
Pozyskane dane dokładnie określą potrzeby mieszkańców województwa, w tym również naszej gminy,
w zakresie dotyczącym wymiany starych kotłów, prowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz
instalacji odnawialnych źródeł energii. Pomoże to przygotować i wdrożyć działania mające doprowadzić
do ograniczenia niskiej emisji, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza.
Druk ankiety dostępny jest w biuletynie „Nasze Słopnice”, na stronie internetowej gminy
(www.slopnice.pl) oraz w Urzędzie Gminy Słopnice. W razie wątpliwości lub pytań związanych z
wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt pod nr tel.18 33 47 423, bądź osobiście w siedzibie Urzędu
Gminy Słopnice - II piętro, pokój nr 12.
Informujemy również, że niedostarczenie ankiety do dnia 31.05.2019 (piątek), skutkować będzie
wizytą pracowników Gminy Słopnice, którzy oprócz uzupełnienia ankiety w obecności właściciela
nieruchomości, przeprowadzą również kontrolę palenisk domowych, pod kątem spalania odpadów oraz
jakości paliw używanych do ogrzewania lub/i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Wójt Gminy Słopnice

