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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

ANKIETA  

Dane pozyskane za pomocą niniejszej ankiety posłużą opracowaniu Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne. Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane 

wyłącznie dla oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą 

udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy 

zebranych informacji. Ankieta nie jest anonimowa, ponieważ chodzi tu o uwiarygodnienie zawartych 

w niej informacji. 

Prosimy o zaznaczenie właściwej, zdaniem Państwa, odpowiedzi (możliwy wybór wielokrotny) 

znakiem „X” w odpowiedniej kratce lub uzupełnienie danych opisowych. W razie pomyłki prosimy 

zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić znak „X” we właściwym miejscu. 

Wypełnioną ankietę należy przesłać, przekazać osobiście lub poprzez sołtysów do Urzędu Gminy 

Skarżysko Kościelne najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. 

W razie pytań prosimy o kontakt: e-mail: piotr.bochenko@wp.pl lub środowisko@skarzysko.com.pl, 

tel.: 41 271 44 66 lub 508 372 632 

LOKALIZACJA 

Adres 
 
 
 

Rodzaj zabudowy 
 budynek wolnostojący                                         zagrodowy 
 bliźniak                                                                    szeregowy 
 mieszkanie w budynku wielorodzinnym 

Cel wykorzystania budynku 
 mieszkalny                   usługowy                      produkcyjny 
 mieszkalno-usługowy                                           gospodarczy 

 

DANE INFORMACYJNE O BUDYNKU 

Rok budowy  

Ogrzewana powierzchnia użytkowa [m2]  

Okna 
 do 12 lat                                            powyżej 12 lat 

 drewniane           PCV           inne ……………………. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  TAK                                                     NIE 

Ocieplenie dachu/stropodachu  TAK                                                     NIE 

System ogrzewania budynku 

 ogrzewanie indywidualne kocioł w pomieszczeniu 
plus grzejniki 
 centralne ogrzewanie (kotłownia w budynku) 
 ciepło sieciowe (od przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego/kotłownia osiedlowa 
piece kaflowe 
ogrzewanie elektryczne 
 inne ……………………………………………………………………… 

Typ wykorzystywanego paliwa do 
przygotowywania posiłków 

 węgiel                    drewno                olej opałowy 
 gaz z butli              en. elektr.             inny …………. 
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CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ CIEPŁA (możliwy wybór wielokrotny) 

Rodzaj Moc [kW] Wiek [lata] Ilość [szt.] Charakter wykorzystania ciepła 

 kocioł węglowy 
    ogrzewanie 

pomieszczeń 
 ciepła woda 
użytkowa 

 kocioł na 
ekogroszek 

    ogrzewanie 
pomieszczeń 

 ciepła woda 
użytkowa 

 kocioł gazowy 
    ogrzewanie 

pomieszczeń 
 ciepła woda 
użytkowa 

 kocioł olejowy 
    ogrzewanie 

pomieszczeń 
 ciepła woda 
użytkowa 

 kocioł na 
drewno 

    ogrzewanie 
pomieszczeń 

 ciepła woda 
użytkowa 

 ogrzewanie 
elektryczne 

    ogrzewanie 
pomieszczeń 

 ciepła woda 
użytkowa 

 pompa ciepła 
    ogrzewanie 

pomieszczeń 
 ciepła woda 
użytkowa 

 inne …………….. 
    ogrzewanie 

pomieszczeń 
 ciepła woda 
użytkowa 

 

ŚRODKI TRANSPORTU (POJAZDY U NASZYNY Z SILNIKIEM SPALINOWYM) 

Pojazdy używane w gospodarstwie 
domowym 
(możliwy wybór wielokrotny) 

 osobowy, ............. szt.    dostawczy ………………. szt.  
 ciągnik rolniczy …….szt.    motocykl ………………….szt. 
 inne maszyny rolnicze …………. szt.  
 inny ………………………………………………………. szt.                 

Łączne zużycie 
paliwa 

na cele 
transportowe 

Benzyna [l /rok] 
Olej napędowy 
[l /rok] 

Gaz [l /rok] 

   

na cele rolnicze 
Benzyna [l /rok] 

Olej napędowy 
[l /rok] 

Gaz [l /rok] 

   

 

ROCZNE ZUŻYCIE PALIW I ENERGII dane za pełny rok 2015 

Zużycie energii 
elektrycznej 

 kWh/rok 
Zużycie ciepła 
sieciowego 

 GJ/rok 

Zużycie gazu 
ziemnego 

 m3/rok Zużycie węgla  t/rok 

Zużycie oleju 
opałowego 

 m3/rok 
Zużycie drewna 
(biomasy) 

 mp/rok 

Zużycie gazu LPG  m3/rok 
Zużycie ciepłej wody 
użytkowej 

 m3/rok 

Zużycie innego 
paliwa (jakiego?) 
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AZBEST (BUDYNKI Z POKRYCIEM ETERNITEM) 

Azbest 

ilość 
Rodzaj budynku / m2 

 

Przewidywany 
termin zdjęcia 

rok 

 

 

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 

Wymiana okien 
 wykonano w ciągu 
ostatnich 12 lat 

 planowane w ciągu 
najbliższych 5 lat 

 nie widzę 
potrzeby 

Ocieplenie ścian/dachu 
 wykonano w ciągu 
ostatnich 12 lat 

 planowane w ciągu 
najbliższych 5 lat 

 nie widzę 
potrzeby 

Ocieplenie stropu 
 wykonano w ciągu 
ostatnich 12 lat 

 planowane w ciągu 
najbliższych 5 lat 

 nie widzę 
potrzeby 

Planuję wymianę źródła 
ciepła na: 

 ekogroszek 
 
 olejowe 
 
 NIE PLANUJĘ 

 gazowe 
 
 biomasowe 

 elektryczne 
 
 pompa ciepła 

Planuję zastosować do 
ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej (możliwy wybór 
wielokrotny) 

 pompę ciepła 
 
 inne ……………….. 

 dogrzewanie 
elektryczne 
 NIE PLANUJĘ 

 kolektory 
słoneczne 

 

Czy eksploatują Państwo odnawialne źródła energii?   TAK   NIE 

Jeśli tak, to jakie i do jakich celów wykorzystywana jest energia z OZE? 

Rodzaj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cel wykorzystania: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Czy posiadają Państwo przydomowe oczyszczalnie ścieków?  TAK   NIE 

Jeśli tak, to jaki rodzaj? 

Rodzaj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cel wykorzystania: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Czy posiadają Państwo zbiornik bezodpływowy (szambo)?  TAK   NIE 

 

Czy są Państwo zainteresowani wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków? 
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 TAK   NIE 

Jeśli tak, to jaki? 

rodzaj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

termin realizacji: …………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Czy są Państwo zainteresowani udziałem Gminy Skarżysko Kościelne w działaniach na rzecz redukcji 

CO2 poprzez np. wymianę źródeł ciepła na  niskoemisyjne?   TAK   NIE 

Jeśli tak, to jaki maksymalny wkład mógłby być wniesiony: 

 30%   50%   70%   inny ………………………………………………………………….…. 

 

Czy posiadają Państwo tereny leśne na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne?    TAK   NIE 

Jeśli tak, to jaka jest łączna powierzchnia użytków leśnych w hektarach? …………………………………………. 

 

Czy posiadają Państwo gospodarstwo rolne na terenie Gminy Skarżysko Kościelne?  TAK NIE 

Jeśli TAK, to proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

Jaka jest łączna powierzchnia gruntów rolnych w hektarach?   …………………………………………….. 

Jaka jest łączna powierzchnia użytków zielonych w hektarach?  …………………………………………….. 

Jaka jest powierzchnia gruntów pod zasiew zbóż?   …………………………………………….. 

Jaka jest orientacyjna roczna ilość nadwyżek słomy w t/rok?  …………………………………………….. 

Jaka jest łączna liczba dużych zwierząt np. bydła, trzody chlewnej? …………………………………………….. 

Uwagi lub spostrzeżenia: ……………………………………………………………………………………………………................ 

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

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę…………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby wypełniającej ankietę …………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby wdrażania i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko 

Kościelne” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

Dziękujemy za poświęcony czas 


