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ANKIETA 
 

prowadzona w ramach przygotowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla Gminy 

Topólka. Ankieta jest w pełni anonimowa. 

1. Miejsce zamieszkania (dzielnica / osiedle) ………………………………………………… 

2. Rodzaj budynku:  
 
 
 
 
 

3. Wiek budynku:…………………………………………………………………………………….. 

4. Powierzchnia budynku: ………………………………………………………………………….. 

5. Świadectwo charakterystyki energetycznej:           Tak                     Nie 

6. Źródło energii cieplnej: 

                     Ciepło systemowe                                            Ogrzewanie elektryczne 

                     Kocioł na węgiel                                               Kolektory słoneczne 

                     Kocioł na biomasę                                            Inne (jakie?)………………………. 

                     Ogrzewanie gazowe 

7. Roczne zużycie paliwa na cele grzewcze……………………………………………………… 

8. Rok produkcji – źródło ciepła 1 
Dane powinny znajdować się na 
tabliczce znamionowej. Jeśli rok 
dokładny jest nieznany proszę wpisać 
wartość szacunkową. 

 

 

 

9. Rok produkcji – źródło ciepła 2 
Dane powinny znajdować się na 
tabliczce znamionowej. Jeśli rok 
dokładny jest nieznany proszę wpisać 
wartość szacunkową. 

 

 
 
 

Dom jednorodzinny Dom wielorodzinny 

Mieszkanie w domu wielorodzinnym 
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10. Moc kotła [kW] – źródło ciepła 1 
Dane o mocy kotła powinny 
znajdować się na tabliczce 
znamionowej.  
 

11. Moc kotła [kW] – źródło ciepła 2 
Dane o mocy kotła powinny 
znajdować się na tabliczce 
znamionowej.  
 

 
 

12. Stan techniczny źródła ciepła nr 1 
 
               Dobry 
 

   Dostateczny 
 

      Zły 

13. Stan techniczny źródła ciepła nr 2 
 
               Dobry 
 

          Dostateczny 
 

      Zły 

14. Stosowane obecnie paliwo: 
 
               Węgiel                                                           olej opałowy 
 
               Ekogroszek                                                   biomasa/drewno  
 
               Gaz ziemny z sieci                                        energia elektryczna 
 
               Gaz płynny (propan, butan)                          sieć ciepłownicza 
 
               Inne (jakie?) …………………………. 
 

15. Odległość od miejsca pracy: 
 
              < 10 km 
 

         >10 km <20 km 
          

                >20 km 

16. Sposób dotarcia do miejsca pracy: 

                      Pieszo                                              samochód 

                      Komunikacja                                    inne 

17. Roczne zużycie paliwa w transporcie…………………………………………………………... 

18. Roczne zużycie energii elektrycznej …………………………………………………………… 

19. Roczne zużycie energii cieplnej ………………………………………………………………… 

20. Czy rozważa Pan/Pani wymianę źródła ciepła do roku 2020? 

              Tak 
               

Nie 
 

Nie wiem 

21. Jeżeli rozważa Pan/Pani wymianę źródła ciepła to na jakie? 
 
                     Ciepło systemowe                                            Ogrzewanie elektryczne 
 
                     Kocioł na węgiel                                               Kolektory słoneczne 
 
                     Kocioł na biomasę                                            Inne (jakie?)…………………. 
 
                     Ogrzewanie gazowe 
 

22. Czy rozważał Pan/Pani przeprowadzenie termomodernizacji domu do 2020 roku? 

                     Tak                                          Nie 



Ekolog Sp. z o.o.   www.ekolog.pl 
ul. Świętowidzka 6/4    niskaemisja@ekolog.pl 
61-058 Poznań  
Tel.: 61 877 06 05  

Strona 3 z 3 

 

23. Czy rozważał Pan/Pani montaż odnawialnych źródeł energii, jeżeli tak to jakich: 

                    Kolektory słoneczne                                        Pompa ciepła 
 
                    Instalacje fotowoltaiczne                                 Mikroturbina wiatrowa 
 
                    Kocioł na biomasę                                           Inne (jakie?) ………………….. 
 
                    Nie rozważałem /-am 
 

24. W przypadku zaznaczonej odpowiedzi innej niż „nie rozważałem/-am” prosimy zaznaczyć:  
Czy rozważał Pan/Pani montaż odnawialnych źródeł energii to na jakich warunkach 
finansowania (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 
 
              ze środków własnych, bez względu na możliwość wsparcia finansowego 
 
              w przypadku uzyskania pożyczki, na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji 
 
              w przypadku uzyskania wysokiej, bezzwrotnej dotacji dla przedmiotowej  

inwestycji 

 
Dziękujemy za wypełnienie Ankiety! 


