Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dywity

ANKIETA
Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie
Dywity. Plan ten pozwoli Gminie i jej mieszkańcom ubiegać się o dofinansowanie inwestycji
proekologicznych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Szanowny Przedsiębiorco!
Jeżeli planujesz instalację takich urządzeń jak: ogniwa fotowoltaiczne, solary, pompy
ciepła, przydomowe wiatraki lub wymianę pieca lub kotła c.o., dokładnie przeczytaj i wypełnij
poniższą ankietę. Jeśli nie jesteś zainteresowany, wypełniając ankietę wniesiesz niezbędne
informacje do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dywity.
Wypełnioną ankietę należy przekazać sołtysowi lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy Dywity. Można ją również pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/ i wysyłać mailem na adres: pgn@pgksa.pl w terminie
do 30 kwietnia 2015 roku.
Jacek Szydło
Wójt Gminy Dywity
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą Planu – Pan Waldemar Woźniak, tel. 728333988;
pgn@pgksa.pl- Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz.
Proszę o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „X” w kratce obok lub uzupełnienie danych
liczbowych/opisowych. W razie pomyłki, proszę zakreślić błędną odpowiedź kółkiem i ponownie wstawić „X” we właściwym
miejscu.

Nazwa
Adres
1.Skrócony opis działalności / rodzaj eksploatowanej instalacji
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Działalność jest prowadzona:
poza obiektami budowlanymi *

w budynku mieszkalno-usługowym

w budynku wolnostojącym
* - wypełnić dalej punkty 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21
3. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek
budynku)

6. Rodzaj okien (PCV, drewniane)

4. Ogrzewana powierzchnia użytkowa
w m2

7. Liczba
pracujących

osób

przebywających

/

5. Liczba kondygnacji
8. Czas pracy firmy w ciągu doby
9. Wykaz źródeł energetycznych związanych z emisją do powietrza (kotły) wraz z mocami w kW
węglowy, moc :

olejowy, moc :

na paliwo stałe np. drewno, moc :

gazowy, moc :

ogrzewanie elektryczne, moc :

inny (jaki?)
………………………………………………………

Planowana jest wymiana źródła ciepła na
………………………………………………
10. Wiek źródła ciepła w latach
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11. Zużycie ciepła GJ/rok
lub paliwa ton/rok albo m3/rok
12. Zużycie ciepłej wody użytkowej m3/rok
13. Zużycie energii elektrycznej kWh/rok
14. Rodzaj paliwa zużywanego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej
węgiel
gaz z butli
olej opałowy

gaz z sieci

ogrzewanie elektryczne

kotłownia lokalna

odnawialne źródło energii (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………….
15.Wykaz źródeł technologicznych związanych z emisją do powietrza (np. maszyny stacjonarne, wentylatory,
jakie?, ile sztuk?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Prace termomodernizacyjne
- wymiana okien

planowane

wykonano

- ocieplenie ścian / dachu

planowane

wykonano

- ocieplenie stropu
planowane
wykonano
17. Liczba samochodów i rodzaj oraz ilość używanego rocznie paliwa? Zużycie w litrach w ciągu roku

osobowe

dostawcze

Liczba samochodów
benzyna
szt.
LPG
szt.
diesel
szt.
bio-diesel
szt.
benzyna
LPG
diesel
bio-diesel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

szt.
szt.
szt.
szt.

ciężarowe

benzyna
szt.
diesel
szt.
18. Jaki orientacyjny procent podróży samochodami odbywa się w granicach Gminy?

19. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w działaniach Gminy na rzecz redukcji, CO2 na terenie Gminy,
poprzez np. wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne?
Nie, ponieważ (np. brak funduszy, niedawno wymieniono źródło ciepła, nie widzę sensu
takich działań)
…………………………………………………………………………………………………
20. Jeśli „tak” czy jest Pan/Pani skłonny/a wnieść wkład własny?
Tak

Tak, jaka maksymalnie kwota?
…………………….………………..PLN

Nie

21. Roczna ilość wytworzonych odpadów komunalnych, niesegregowanych (zmieszanych)
[ton]
Uwagi lub spostrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182 ze zm.) informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dywity, ul.
Olsztyńska 32, 11-011 Dywity. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 76 w celu opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na zlecenie Gminy Dywity i nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ankiecie przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 76 w celu opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na zlecenie Gminy Dywity, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j. t. ze zm.).

……………………………..
podpis

