
 

 
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą jedynie zawierać zestawienia i wnioski z analizy zebranych 
informacji. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STRZEGOM 
Ankieta dla podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych za rok 2014 

 
 

Nazwa jednostki…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zarządca nieruchomości…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr budynku ……………………………………..…………………… Rok budowy……………………………………………………… 
Liczba użytkowników / pracowników ………………………………Kubatura………………………………………………………… m3 
Powierzchnia ogrzewana łącznie………….………..............m2,     w tym pomieszczenia produkcyjne………………………….. m2 
Rodzaj prowadzonej działalności…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Sposób ogrzewania 
1. Ogrzewanie 
� węglowe 

� gazowe 

� olejowe 

� elektryczne 

� kominek 

� ciepło sieciowe 

� inne (jakie?)………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Zużycie energii i paliw 
 
4. Energia cieplna 

Roczne zużycie energii cieplnej……………………… GJ 

Zakup ciepła z systemu ciepłowniczego……………. GJ 

Własna produkcja ciepła……………………………… GJ 

Roczny koszt zakupu energii cieplnej………….. …… zł 
 
5. Energia elektryczna 

Roczne zużycie energii elektrycznej……………….…  kWh 

Zakup energii elektrycznej……………….……………. GJ 

Własna produkcja energii elektrycznej……………….. GJ 

Roczny koszt zakupu energii elektrycznej.…….. …… zł 
 
6. Gaz sieciowy 

Roczny zużycie gazu sieciowego …….……………… tys. m3 

Roczny koszt zakupu gazu sieciowego……….……..  zł 
 
7. Paliwo - roczne zużycie w 2014r. 
� ekogroszek……………….. ……………………… t 
� węgiel (w tym miał)… …………………………… t 
� gaz ziemny………………………………………... m3 

� gaz płynny (LPG)…….…………………………… l 

� olej opałowy ………………………………………. l 
 
 
 
 

 
2. Sposób podgrzewania wody 
� skojarzony z centralnym ogrzewaniem 
� bojler elektryczny 
� podgrzewacz elektryczny przepływowy 
� podgrzewacz gazowy przepływowy 
� inne (jakie?)………………………………………………. 
 
3. Wykorzystywane odnawialne źródła energii 
� biogaz (jaki?)…………………………………………….. 

� kolektory słoneczne 
� pompa ciepła 
� ogniwa fotowoltaiczne 

� turbina wiatrowa 

� inne (jakie?)………………………………………………. 
 

- w tym na cele technologiczne/produkcyjne: ………………..GJ 

- przy mocy zamówionej na: - c.o .…….. kW, - c.w.u. ……... kW 

- w tym w kogeneracji: .………………………………………...GJ 

 
 
 

- w tym na ogrzewanie pomieszczeń………………… kWh lub % 

- przy mocy umownej ……………………………………………kW 

- w tym w kogeneracji: .………………………………………...kWh 

 
 
 
- przy mocy umownej ………………………………………….m3/h 

 

 
 

� olej napędowy…………………………………….............l 

� benzyna ……………………………………………………l 

� biomasa (jaka?, ilość?)……………………………..…….kg 

� inne (jakie?, ilość, jednostka)……………………………. 

Roczny koszt zakupu paliw …………………………………..zł 
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Realizowane bądź planowane działania 
 
8. Czy w okresie do roku 2020 planowane są działania termo 

modernizacyjne lub inne racjonalizujące wykorzystanie energii: 
� TAK 

� NIE 
 
9.Krótki opis zakresu przedsięwzięć: 


