ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
1.

Dane ogólne

Adres posesji

Osoba do kontaktu

Tel. kontaktowy

E-mail

2.

Dane dotyczące budynku

Rok oddania do użytku

Liczba mieszkańców [osoby]
2

Powierzchnia ogrzewana [m ]

Kubatura ogrzewana [m3]

Instalacja grzejnikowa (tak/nie)

Termostaty (tak/nie)

Źródło ciepła (np. kocioł węglowy,
kocioł gazowy)

Rok produkcji źródła ciepła

Moc źródła ciepła [kW]

Łączne zużycie wody w 2015
roku [m3/rok]

Sposób przygotowania ciepłej
wody (np. centralny, w źródle
ciepła, miejscowy - podgrzewacze)

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

3.

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

4.

Ocieplony dach/strop

Zużycie nośników energii
Nośnik energii
Energia elektryczna
Gaz ziemny

m3/rok

Propan-butan

m3/rok
kubik/rok

Koszty zużycia paliw i energii
Jm.

Energia elektryczna

zł/rok

Węgiel

zł/rok

Gaz ziemny

zł/rok

Propan-butan

zł/rok

Drewno

zł/rok

2017

Czy posiadają Państwo przyłącze gazowe?
Na działce

7.

2017

kWh/rok
ton/rok

Nośnik energii

6.

Jm.

Węgiel

Drewno
5.

Nowe okna

W kotłowni

Czy posiadają Państwo pozwolenie na budowę instalacji gazowej?
TAK

NIE

Do kiedy jest ważne

Podpis i data ……………………………..

Wypełniający ankietę wyraża zgodę na wykorzystanie zawartych w niej danych dla potrzeb opracowania dokumentów
planistycznych przez Gminę Łodygowice. Wypełniający oświadcza, że dane w ankiecie są prawdziwe.

ANKIETA UZUPEŁNIAJĄCA
1.

Dane ogólne

Adres posesji

Osoba do kontaktu

Tel. kontaktowy

Właściciele

2.

Dane dotyczące budynku
Wysokość budynku [m]
Liczba kondygnacji
Długość budynku [m]
Szerokość budynku [m]
Kubatura ogrzewana [m3]
Powierzchnia ogrzewana [m2]

3.

Z czego zbudowane są ściany budynku (podać konkretny rodzaj)
Cegła

4.

Pustak

Inne (napisać jakie?)

Rodzaj okien
Rodzaj okien

Zakreślić
prawidłowe

Rok montażu

Drewniane
Plastikowe
Inne, jakie?

5.

Łączna powierzchnia okien (wymiary)
Liczba
okien

6.

Łączna powierzchnia [m2]

Rodzaj drzwi zewnętrznych (w przypadku kiedy garaż stanowi część domu jednorodzinnego i jest ogrzewany należy
podać również wymiary i rodzaj)
Rodzaj drzwi zewnętrznych

Wymiary

Drewniane
Metalowe
Inne (jakie ?)
Garażowe (NALEŻY PODAĆ JEŚLI GARAŻ OGRZEWANY!)

Podpis i data ……………………………..

Uwaga !!!
Od rzetelności podanych danych będzie zależał dobór kotła gazowego, nieprecyzyjne
dane spowodują, że moc kotła będzie nieodpowiednio dobrana.
Wypełniający ankietę wyraża zgodę na wykorzystanie zawartych w niej danych dla potrzeb opracowania dokumentów
planistycznych przez Gminę Łodygowice. Wypełniający oświadcza, że dane w ankiecie są prawdziwe.

