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ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA CHOJNOWA  
na lata 2015 – 2020 

 

Miasto Chojnów przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego umożliwiającego 
zdiagnozowanie aktualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i prognozę ich redukcji.  
Dokument będzie pomocny przy planowaniu inwestycji i ubieganiu się o dotacje na cele związane między innymi z modernizacją 
budynków i infrastruktury. Przyczyni się także do ograniczenia zużycia energii na terenie Chojnowa. 
 
Prosimy o wypełnienie możliwie wszystkich punktów ankiety. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane 

do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zebrania ogólnych danych dotyczących zużywania energii dla całego miasta. 

Indywidualne informacje pochodzące z ankiet nie będą publikowane. 

 

1. Dane adresowe:  

ulica:    nr domu:   nr mieszkania:  
 

2. Dane o budynku: 
 

rodzaj budynku:  ☐ jednorodzinny ☐ blok ☐ kamienica  
 

rok budowy:  rok  wiek: lat 

powierzchnia użytkowa budynku/mieszkania  m2 

Rodzaj okien:      ☐ nowe  ☐ stare  ☐ stare, ale planuję wymianę 

Ocieplenie ścian zewnętrznych:  ☐ jest  ☐ nie ma ☐ nie ma, ale planuję 

Ocieplenie dachu/stropu:   ☐ jest  ☐ nie ma ☐ nie ma, ale planuję 

 

3. Sposób ogrzewania pomieszczeń: 

☐ ciepło sieciowe (cieplik) 

☐ kotłownia w budynku wielorodzinnym 

☐ piec kaflowy 

☐ kominek/piec typu koza 

☐ indywidualny kocioł węglowy 

☐ indywidualny kocioł gazowy  

☐ indywidualny kocioł olejowy 

☐ indywidualne ogrzewanie elektryczne 

☐ odnawialne źródło energii (OZE) – jakie:  

☐ inne – jakie:  

 

4. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

☐ takie samo jak ogrzewanie 

☐ elektryczne (bojer, podgrzewacz) 

☐ gazowe  

☐ kolektory słoneczne 

☐ inne – jakie:   
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5. Roczne zużycie paliw w budynku/lokalu: 
 

typ paliwa    zużycie w roku 2012         zużycie w roku 2013 zużycie w roku 2014 
(np. węgiel, gaz, olej, drewno itd.)  [ton/rok] lub [m3/rok]          [ton/rok] lub [m3/rok]              [ton/rok] lub [m3/rok] 

                  

                   
 

6. Roczne zużycie energii elektrycznej: 

 

2012 r.    kWh/rok 

2013 r.    kWh/rok 

2014 r.    kWh/rok 

 
 

7. Planowana wymiana źródła ciepła na: 
 

☐  nie planuję     

☐  sieciowe 

☐ gazowe 

☐ nowoczesne węglowe  

☐ olejowe 

☐  elektryczne 

☐ odnawialne źródło energii (OZE) – jakie:  

☐ inne – jakie:  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnione ankiety prosimy przekazać ankieterom, wrzucić do urny znajdującej 

się w sekretariacie urzędu miejskiego albo wysłać na adres:  

chojnow@empeko.pl lub um.sekretariat@chojnow.eu 
 
 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 306 74 74 


