
ANKIETA DOTYCZY BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ  
ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE 

http://www.niskaemisja.pl/grojec/ankieta 
Pola zaznaczone kolorem szarym i „ * " to pola obowiązkowe) 
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina i Miasto Grójec przystąpiło do opracowania Programu Ograniczenie Niskiej Emisji. Celem Programu jest 
wskazanie kierunków i działań niezbędnych do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta. Wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych skorzystaniem w przyszłości z dotacji do źródeł ciepła lub termomodernizacji, zapraszamy do wypełnienia ankiety. 
 

 
    

    

  1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU  
  Proszę o wskazanie adresu budynku  

  Miejscowość* 
 
 Ulica* 

 
     

    

    

    

  2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU  
      

  2.1 Proszę o podanie powierzchni użytkowej mieszkania*   2.4 Proszę o podanie roku budowy   
  [w metrach kwadratowych]     

      
 

         

  2.2 Proszę o podanie liczby osób w gospodarstwie domowym  2.5 Typu budynku* 
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole) 

  
      

         

  2.3. Stan docieplanie budynku*  dom jednorodzinny    

  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole,  w przypadku wyboru odpowiedzi TAK  dom jednorodzinny - bliźniak    

  wskazać rok wykonania, dot. budynków jednorodzinnych)  dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej    
        

   TAK ROK NIE  mieszkanie w budynku wielorodzinnym    
           

  Docieplenie ścian     2.6 Czy w budynku jest ogrzewanie centralne?   
           

  Docieplenie dachu     (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)    
           

  Wymiana okien     TAK  NIE    
             

         

         
         

         

  3. WYKORZYSTYWANE PALIWO       
  Stosowane obecnie paliwo i energia       

  (proszę o wskazanie poszczególnych wartości dla wszystkich wykorzystywanych paliw i/lub energii w mieszkaniu)   
     

  3.1 Czy dane paliwo jest wykorzystywane   3.2 Roczne   3.3 Cel użycia paliwa*  3.4 Stan techniczny   3.5 Rok    
  w gospodarstwie domowym?*  zużycie paliwa  Ogrzewanie Ciepła woda  Dobry Średni Zły   montażu kotła   
  Węgiel kamienny / Miał /Ekogroszek    

ton            
 

  Gaz ziemny    m3/kWh            
 

  Miejska sieć ciepłownicza    m3/ton            
 

  Biomasa (drewno, pelety itp.)    m3/ton            
 

  Energia elektryczna    kWh            
 

  Inne (jakie?) 

 

 

  

 

  
 

   
  

 

  

  ………………………………………….        
                 

     

     

     

  4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)   
       

  4.1 Czy obecnie wykorzystywane są OZE w budynku?*  4.2 Jeśli TAK, proszę podać jakie?   
  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)   

  TAK  NIE   Kolektory słoneczne    Ogniwa fotowoltaiczne    
               

  4.3 Jeśli TAK, proszę podać rok montażu  Pompa ciepła        
               

  
 

 Inne, jakie? 
 
    

          

            

     

     

  5. PLANOWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE I OZE   
     

  5.1 Czy planowane są prace termomodernizacyjne?*  5.2 Proszę o podanie zakresu planowanych prac   
  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)   
  TAK  NIE   montaż pompy ciepła   wymiana okien    
           

  5.3 Czy planowane prace termomodernizacyjne są uzależnione  montaż kolektorów słonecznych   wymiana drzwi    
           

  od możliwości dofinansowania?  montaż ogniw fotowoltaicznych   docieplenie ścian    
           

  (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)  wymiana kotła   docieplenie dachu    

  TAK  NIE   Inne, jakie? 
 

    
           

           

     

 

 



Gmina i Miasto Grójec przystępuje do opracowania Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji. 

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji 

substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ istniejących, 

nieefektywnych źródeł ciepła (niespełniających wymagań ekoprojektu) oraz wskazanie systemu 

wsparcia finansowego mieszkańców miast i gminy) 

Konieczność opracowania dokumentu wynika z Programów Ochrony Powietrza obowiązujących na 

terenie województwa mazowieckiego. Zobowiązane do ich wykonania są gminy na obszarze których 

stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

zawieszonego PM2,5.  

W związku z powyższym Gmina i Miasto Grójec wraz z firmą ATsys.pl Sp. z o.o. Sp.K. zaprasza mieszkańców do 

współpracy w  ramach  tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy i Miasta Grójec.  

Pierwszym krokiem do opracowania PONE jest ankietyzacja, stąd zapraszamy mieszkańców do wypełnienia  

i złożenia ankiety. 

Ankietę można składać w formie aktywnego formularza on line (http://www.niskaemisja.pl/grojec/ankieta) lub 

pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu. 

Nabór ankiet trwa w dniach od 30.11.2018 r. do 10.12.2018 r.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 

 


