
  

Wypełniając ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu określenia potrzeb Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO 

Ankieta dla Mieszkańców 

W ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wiązowna 

W trosce o jakość powietrza oraz potrzeby mieszkańców Gmina Wiązowna przystąpiła do opracowania 
Programu ograniczenia niskiej emisji. Zapraszamy do udziału w realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji 
poprzez wypełnienie ankiety. 

Prosimy o składanie wypełnionych ankiet na Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, 
mailowo na adres: pone@wiazowna.pl lub u Sołtysów/Przewodniczących Osiedli w terminie  
do 02.11.2018 r. 

Podane informacje będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji Programu i nie będą przekazywane 
osobom trzecim oraz zwiększą szanse na pozyskanie dofinansowania planowanych działań. 

1. Adres budynku: 

………………………………………………………………………. 

2.Powierzchnia ogrzewana budynku: 

m2 

3. Orientacyjny rok oddania budynku do użytku: 

………………………………………………………………………. 

4. Rodzaj paliwa zużywanego w kotłowni do celów grzewczych: 
 Węgiel, roczne zużycie ……………………………… tony/rok 
 Drewno, biomasa roczne zużycie ……………………………… tony/rok 
 Gaz ziemny 
 Energia elektryczna 
 Inne, jakie? ………………………………………………………………………. 

5. Rok zakupu kotła: ………………………………………………………………………. 

6. Czy Planują Państwo przeprowadzenie modernizacji głównego źródła ciepła? 
 Tak, w przypadku otrzymania dofinansowania na modernizację źródła ciepła. 
 Tak, bez względu na możliwość otrzymania dofinansowania na modernizację źródła ciepła. 
 Nie, ale źródło ciepła wymaga modernizacji/budynek wymaga termomodernizacji. 
 Nie, ponieważ źródło ciepła nie wymaga modernizacji/budynek nie wymaga termomodernizacji. 

7. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne: 
 Wymiana źródła węglowego na elektryczne 
 Wymiana starego kotła węglowego na nowy zasilany ręcznie 
 Wymiana starego kotła węglowego na nowy zasilany automatycznie 
 Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany biomasą zasilany automatycznie 
 Wymiana źródła węglowego na gazowe 
 Wymiana źródła węglowego na olejowe 
 Wymiana źródła węglowego na pompę ciepła 
 Zastosowanie kolektorów słonecznych 
 Termomodernizacja (np. ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych) 
 Inne, jakie? ………………………………………………………………………. 

8. Rok realizacji planowanych modernizacji: ………………………………………………………………………. 

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  


