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ANKIETA DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH / WSPÓLNOT MIE SZKANIOWYCH 

1. Dane podstawowe Podmiotu (spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej) 

Nazwa  

Adres  

Telefon  

Email  

Podmiot posiada w swoich 
zasobach budynki:  

�   mieszkanie wielorodzinne   �   handlowe, usługowe (np. pawilony) 

 
2. Dane dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (łącznie posiadane zasoby) 

Liczba budynków [szt.]:  

Liczba osób zamieszkujących budynek [os.]:  

Technologia  

Powierzchnia ogrzewana [m2]:  

Kubatura ogrzewana [m3]:  

Kondygnacje:  

Instalacja grzejnikowa:  tak/nie 

Termostaty:  tak/nie 

Rodzaj wentylacji:  �   naturalna   �   mechaniczna 

 
2.1. Instalację centralnego ogrzewania zasila: 

kocioł węglowy tradycyjny moc [kW]  rok produkcji  

kocioł węglowy niskoemisyjny moc [kW]  rok produkcji  

kocioł gazowy moc [kW]  rok produkcji  

sieć ciepłownicza moc [kW]  rok produkcji  

inne (proszę podać jakie?): 

…………………………………………………………………... 
rok produkcji  

 
2.2. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest: 

centralnie, poprzez inne źródło (np. podgrzewacz zasobnikowy) tak/nie 

miejscowo, dla grupy punktów poboru (np. bojlery w łazienkach) tak/nie 

kolektory słoneczne powierzchnia kolektorów: tak/nie powierzchnia …. m2 

miejscowo, bezpośrednio przy punktach poboru c.w.u. tak/nie 

 
2.3. W przypadku innego niż centralne (dla tego samego źródła jak dla c.o.) sposobu przygotowania c.w.u. 

proszę podać: 
 

zasilanie: �  energia elektryczna    �  gaz ziemny    �  pompa ciepła c.w.u.    �inne (jakie?) 
………………………………………………………………………………………. 

 
Budynek posiada: 
  

 
�  nowe okna  �  ocieplone ściany   �   ocieplony dach 
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3. Dane dla budynków handlowo-usługowych (JEŚLI WYST ĘPUJĄ) 

Liczba budynków [szt.]:  

Liczba osób zamieszkujących budynek [os.]:  

Powierzchnia ogrzewana [m2]:  

Kubatura ogrzewana [m3]:  

Kondygnacje:  

Instalacja grzejnikowa:  

Termostaty:   

Rodzaj wentylacji: �  naturalna   �   mechaniczna 

 
3.1. Instalację centralnego ogrzewania budynków handlowo-usługowych zasila: 

kocioł węglowy tradycyjny moc [kW]  rok produkcji  

kocioł węglowy niskoemisyjny moc [kW]  rok produkcji  

kocioł gazowy moc [kW]  rok produkcji  

sieć ciepłownicza moc [kW]  rok produkcji  

inne (proszę podać jakie?): 

…………………………………………………………………... 
rok produkcji  

 
3.2. Ciepła woda użytkowa w budynkach handlowo-usługowych przygotowywana jest: 

centralnie, poprzez inne źródło (np. podgrzewacz zasobnikowy) tak/nie 

miejscowo, dla grupy punktów poboru (np. bojlery w łazienkach) tak/nie 

kolektory słoneczne powierzchnia kolektorów: tak/nie powierzchnia …. m2 

miejscowo, bezpośrednio przy punktach poboru c.w.u. tak/nie 

  
 

3.3. W przypadku innego niż centralne (dla tego samego źródła jak dla c.o.) sposobu przygotowania c.w.u. 
proszę podać: 

 

zasilanie: �  energia elektryczna    �  gaz ziemny    �  pompa ciepła c.w.u.    �inne (jakie?) 
………………………………………………………………………………………. 

 
Budynek posiada  

 
�  nowe okna  �  ocieplone ściany   �   ocieplony dach 
 

Roczne zużycie (2014 r.) energii elektrycznej w budynkach handlowo-usługowych  
wynosi …………...  MWh/rok 
 
Roczne zużycie (2014 r.) nośnika energii na cele grzewcze w budynkach handlowo-usługowych wynosi:…….  
jednostka (np. m3/r, kWh/r):………….. 
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4. Roczne zużycie nośników energii W ROKU 2014 - łączne, dla wszystkich budynków i obiektów na 
terenie gminy Strzegom 

Energia elektryczna: 

taryfa:  

moc zamówiona [MW]:  

roczne zużycie [MWh/rok]:  

zużycie WĘGLA [t/rok]:  

zużycie GAZU [m3/rok]:   

zużycie LPG* [m3/rok]:   

Ciepło sieciowe: 

taryfa:  

moc zamówiona [MW]:  

roczne zużycie [GJ/rok]:   

zużycie DREWNA [m3/rok]:   

zużycie OLEJU OPAŁ. [l/rok]:   

zużycie [/rok]:   
*LPG - mieszanina gazów propanu i butanu przechowywana w stanie płynnym w butlach, stosowany najczęściej w kuchenkach gazowych do 
przygotowywania posiłków 

 

5. Charakterystyka planowanych inwestycji DO ROKU 2020 
5.1. Nazwa/nr planowanej inwestycji  

Zakres (np. ocieplenie budynków):   
Rok (lata) realizacji: 
Szacowane nakłady (tys. PLN): 
Spodziewane efekty (np. ograniczenie zużycia ciepła o … GJ/rok): 
 

5.2. Nazwa/nr planowanej inwestycji  
Zakres (np. ocieplenie budynków):   
Rok (lata) realizacji: 
Szacowane nakłady (tys. PLN): 
Spodziewane efekty (np. ograniczenie zużycia ciepła o … GJ/rok): 
 
  
 

………………………………………… 
 


