ANKIETA DLA ADMINISTRATORÓW BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1.

Dane administratora

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj działalności (np. edukacyjna, kulturalna itd.)
Imię i nazwisko osoby do kontaktu

2.

Telefon / e-mail

Dane dotyczące budynku, którym zarządza administrator

Adres budynku
Czas wykorzystywania budynku w ciągu
tygodnia (np. 5 dni)

Rok oddania budynku do
użytku

Czas wykorzystywania budynku w ciągu
doby (np. od 7:00 do 15:00)

Technologia budowy (np.
murowana)

Liczba użytkowników [średnia, dzienna
liczba osób w budynku]

Instalacja grzejnikowa
(proszę zaznaczyć „X”)

tak

nie

Źródło ciepła (np. kotłownia na gaz w
budynku, ciepło sieciowe)

Zawory termostatyczne
(proszę zaznaczyć „X”)

tak

nie

Moc źródła ciepła [kW]

Powierzchnia ogrzewana
[m2]

Rok produkcji źródła ciepła

Wysokość pomieszczeń
[m]

Inny sposób ogrzewania (jaki?)

Łączne zużycie wody w
2012 roku [m3/rok]
centralny w źródle ciepła

Sposób przygotowania ciepłej wody
(proszę zaznaczyć „X”)

Nośnikiem energii do
przygotowania ciepłej
wody jest (np. energia
elektryczna)

miejscowy (podgrzewacze)
grupowy, inny niż w źródle ciepła

3.

Stan izolacyjności przegród (proszę zaznaczyć znakiem „X”)
Ocieplone ściany

4.

Ocieplony dach/strop

Nowe okna

Zużycie i koszty paliw i energii elektrycznej w budynku
Roczne zużycie w 2012 r.

Nośnik energii

Jm.

Energia elektryczna

kWh/rok

Węgiel

ton/rok

Gaz ziemny

m3/rok

Propan-butan (w dużych butlach 11 kg)

butle/rok

Drewno

kubik/rok

Olej opałowy

m3/rok

Ciepło sieciowe*

GJ/rok

Ilość

Roczne koszty zużycia
w roku 2012 [PLN/rok]

*W przypadku ciepła sieciowego:
moc zamówiona [MW]:
koszt opłat stałych za moc zamówioną [zł/MW/rok]:
5.

Plan inwestycyjny do roku 2020 (proszę podać w rubryce rok, w którym planują Państwo dane zadanie)
Wymiana źródła ciepła na:
kocioł węglowy

kocioł gazowy

kocioł biomasowy (na pellet)

inne (jakie?)

montaż kolektorów słonecznych

montaż pomp ciepła

przyłączenie do sieci ciepłowniczej

montaż paneli fotowoltaicznych

ocieplenie ścian

ocieplenie dachu/stropu

wymiana okien

wymiana instalacji c.o.

Wypełniający ankietę wyraża zgodę na wykorzystanie zawartych w niej danych dla potrzeb opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Toszek”. Prosimy o wypełnienie i złożenie ankiet do 13 sierpnia 2015 r:
•
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Toszek,
•
lub przesłanie e-mailem na adres toszek@rfeko.pl (ankieta do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Toszek www.toszek.pl).

