
ANKIETA DOTYCZĄCA BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO 
dane zaznaczone * to informacje wymagane 
 
Dane identyfikacyjne budynku 
Adres budynku (ulica)*: 

 

Numer budynku i lokalu*: 

 

Rok budowy*: 

 

Rodzaj budynku*: 

 Wolnostojący  Bliźniak  Szeregowiec  Wielorodzinny 

Powierzchnia użytkowa w m
2 
*: 

 

Powierzchnia ogrzewana w m
2 
*: 

 
 

Czy ściany w budynku były ocieplane?* 

 Tak 

 Nie 

Czy dach lub stropodach w budynku był ocieplany?* 

 Tak 

 Nie 
 

Proszę określić rodzaj drzwi i okien zewnętrznych*: 

 PCV 

 Drewniane 

 Inne 

Proszę określić stan okien w budynku*: 

 Dobry 

 Dostateczny 

 Zły 
 

Źródła ciepła 
Proszę określić sposób ogrzewania budynku* 

 ogrzewanie w pokojach: piec rusztowy 

 ogrzewanie centralne: kocioł na paliwo stałe – 
węgiel kamienny 

 ogrzewanie centralne: kocioł na paliwo stałe – 
drewno, biomasa 

 

 ogrzewanie piec kaflowy 

 ogrzewanie centralne: kocioł gazowy 

 ogrzewanie centralne: kocioł olejowy 

 inne, jakie? 
 

 
 

Dane z tabliczki znamionowej urządzenia grzewczego*: 
Moc [kW]: 

 

Rok produkcji: 

 

Klasa energetyczna/norma: 

 

Proszę określić paliwa wykorzystywane przez źródło/a ciepła budynku*: 

 węgiel 

 gaz 

 olej opałowy 

 drewno 

 energia elektryczna  

 inne 
Proszę określić wielkość zużycia paliwa (tylko wartość dla paliwa wykorzystywanego w budynku)*: 
Zużycie węgla: 
[proszę określić wartość w tonach] 

 

Zużycie gazu ziemnego: 
[proszę określić wartość w m

3
] 

 

Zużycie drewna: 
[proszę określić wartość w m

3
] 

 

Zużycie innego paliwa: 
[proszę określić rodzaj i jednostkę] 

 

Proszę określić całkowite roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w kWh: 

 
 

Odnawialne Źródła Energii 
Czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła energii? * 

 Tak  Nie 
Jeśli tak, proszę wskazać jakie i je scharakteryzować. 

 Kolektory słoneczne 
Proszę określić powierzchnię w m

2
: 

 

 Ogniwa fotowoltaiczne 
Proszę określić moc kW i rodzaj instalacji: 

Moc:  kW 

Typ:  on-grid  off-grid 

 Elektrownia wiatrowa 
Proszę określić moc kW: 

Moc:  kW 

 
 
 

 Pompa ciepła 
Proszę określić moc kW i rodzaj instalacji: 

Moc:  kW 

Typ:  pionowa  pozioma 

Pompa powietrza , moc kW  , 

 Pompa ciepła 
Proszę określić moc kW i rodzaj instalacji: 

Moc:  kW 

Typ:  pionowa  pozioma 

Inne  
Proszę wpisać ilość/rodzaj/moc/zastosowanie 

 
 

 

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne?* 

 Tak  Nie 
Czy jest Panu/Pani znana uchwała Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki o dofinansowaniu wymiany kotłów 
węglowych?* 

 Tak  Nie 
 
 



Ankieta 
Inwentaryzacja systemów grzewczych  
na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki 

 

 

Gmina Grodzisk Mazowiecki przystąpiła do opracowania aktualizacji 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 Grodzisk Mazowiecki wraz z firmą ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza 

mieszkańców do współpracy w ramach tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Grodzisk Mazowiecki. Pierwszym krokiem do opracowania PONE jest ankietyzacja, stąd zapraszamy 

mieszkańców do wypełnienia i złożenia ankiety. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 

Nabór ankiet trwa w dniach od 17.06.2019 r. do 12.07.2019 r.  

Ankietę można również wypełnić na stronie: http://pgn.atsys.pl/grodziskmazowiecki/ankieta  

lub pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

 

http://pgn.atsys.pl/grodziskmazowiecki/ankieta

