Szanowni Mieszkańcy Gminy Toszek,

Gmina Toszek przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek (PGN)
Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Gminy na lata 2015-2020 związane z gospodarką energetyczną
i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Opracowanie gromadzi m.in. zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne związane z racjonalnym
wykorzystaniem energii planowane przez szereg podmiotów na terenie Gminy – m.in. mieszkańców,
spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, centra kultury.
Wykonawcą opracowania jest Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Legionów 57.
PGN to dokument, który pozwoli Gminie Toszek pozyskiwać środki Unii Europejskiej w okresie
programowania 2014-2020 na działania związane z energetyką, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami
energii.
Jednym z kluczowych etapów w trakcie opracowywania dokumentów jest zebranie podstawowych danych
budowlano-energetycznych i zamierzeń inwestycyjnych od właścicieli budynków mieszkalnych.
Posłużą one do stworzenia bilansu energetycznego Gminy oraz opracowania harmonogramu realizacji
zadań.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie załączonej ankiety
i złożenie jej do dnia 13 sierpnia 2015 r.
Wypełnione ankiety można:
 złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Toszek,
 przesłać e-mailem na adres toszek@rfeko.pl (ankieta do pobrania ze strony internetowej Urzędu
Gminy Toszek www.toszek.pl),
 dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Regionalnego Funduszu Ekorozwoju S.A.
(ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała).
Wypełniający deklarację wyraża zgodę na wykorzystanie zawartych w niej danych dla potrzeb opracowania
dokumentów związanych z energią i ochroną środowiska przez Gminę Toszek.

Szerszych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Toszek, tel. 32 237 80 28.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej: www.toszek.pl, na której na bieżąco przedstawiane będą
informacje na temat postępów prac nad przygotowaniem PGN.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
1.

Dane dotyczące budynku

Adres nieruchomości

Rok oddania do użytku

Liczba mieszkańców
[osoby]

Powierzchnia ogrzewana [m2]

Wysokość pomieszczeń [m]

Instalacja grzejnikowa
(zaznaczyć znakiem „X”)

tak

Termostaty (zaznaczyć
znakiem „X”)

nie

tak

Źródło ciepła (np. kocioł
węglowy, kocioł gazowy,
ciepło sieciowe)

Rok produkcji źródła ciepła

Moc źródła ciepła [kW]

Łączne zużycie wody w
2012 roku [m3/rok]

nie

centralny w źródle ciepła
Sposób przygotowania ciepłej
wody (zaznaczyć właściwy
znakiem „X”)

miejscowy (podgrzewacze)
grupowy, inny niż w źródle
ciepła

2.

Stan termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku (proszę zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
Ocieplone ściany

3.

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

Ocieplony dach/strop

Nowe okna

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

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

Roczne koszty zużycia
w roku 2012
[PLN/rok]

Ilość

*W przypadku ciepła sieciowego:
moc zamówiona [MW]:
koszt opłat stałych za moc zamówioną [zł/MW/rok]:
4.

Plan inwestycyjny do roku 2020 (proszę wpisać w rubryce planowany rok inwestycji)
Wymiana źródła ciepła na:
węglowy

montaż
kolektorów słonecznych

ocieplenie ścian

gazowy

montaż
pomp ciepła

biomasowy (pellet)

przyłączenie do
sieci ciepłowniczej

ocieplenie dachu/stropu

inne (jakie?)

montaż paneli
fotowoltaicznych

wymiana instalacji
wewnętrznej c.o.

wymiana okien na nowe

