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4 Bran ża

Ankieta na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Mstów

Osoba upowa żniona do kontaktu (imię, nazwisko, tel.) ks. Tomasz, tel. 123 456 789

Dane ogólne obiektu
Właściciel budynku - proszę podać: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca 
działalność, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, spółka gminna, spółka, kościół, itp.

Kościół św. Wojciecha

Adres budynku ul. Akacjowa 1

Rodzaj działalno ści 1

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania

4 Bran ża

5

6

150 [m2] 300 [m2] 450 [m3]

2 [osoby] 1 [szt.] 1000 [m3]

2002

Dane budynków - w zale żności od sposobu u żytkowania

liczba lokali 

usługowych 1
kubatura części 

usługowej 1, 2

Rodzaj działalno ści 

Rok budowy (oddania do u żytkowania)

Kościół wraz z plebanią jako oddzielne budynki.UWAGI !

pow. użytkowa - mieszkalna
pow. użytkowa - 

usługowa 1, 2
kubatura części 

mieszkalnej

liczba mieszkańców / 
użytkowników

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania7

Część mieszkalna: Część usługowa 1, 2:

8 kW

9

Rodzaj źródeł ciepła - w zale żności od sposobu u żytkowania

Sposób wykorzystania ciepła  (zaznaczyć właściwe)

Łączna moc zainstalowanych źródeł ciepła 25+50

Źródło ciepła

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania

9

10 80 % okien

11 100 % okien

12 % ścian

13 100 % ścian

14 % dachu

15 100 % dachu

Czy w cz ęści usługowej s ą ocieplone dachy/stropodachy? 1, 2

Czy w cz ęści mieszkalnej s ą ocieplone dachy/stropodachy?

UWAGI!Czy w cz ęści mieszkalnej s ą ocieplone ściany?

Sposób przygotowania ciepłej wody u żytkowej (c.w.u.)

Czy w cz ęści usługowej s ą ocieplone ściany? 1, 2

Czy w cz ęści mieszkalnej s ą nowe okna (do 10 lat)?

Czy w cz ęści usługowej s ą nowe okna (do 10 lat)? 1, 2 UWAGI!

UWAGI!

UWAGI!

Sposób wykorzystania ciepła  (zaznaczyć właściwe)

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania

16 G11 - C11 -

17 10 kW 10 kW

18 4000 kWh/rok 4000 kWh/rokRoczne zu życie energii elektrycznej

Grupa taryfowa energii elektrycznej 1, 2Grupa taryfowa energii elektrycznej

Moc zamówiona na potrzeby obiektu Moc zamówiona na potrzeby obiektu 1, 2

Roczne zu życie energii elektrycznej 1, 2

Sposób przygotowania ciepłej wody u żytkowej (c.w.u.)

Energia elektryczna - dane za pełny rok 2013

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania

4000 kWh/rok 4000 kWh/rok

19

20 m3/rok 6 ton/rok ton/rok

21

22 2500 m3/rok 12 ton/rok ton/rokZużycie gazu 1, 2

Roczne zu życie energii elektrycznej

Rodzaj paliwa 1, 2

Zużycie biomasy 1, 2

Informacje uzupełniaj ące
Zużycie w ęgla 1, 2

Roczne zu życie energii elektrycznej 

Paliwa (gaz ziemny, w ęgiel, itp.) - dane za pełny rok 2013

Czy planowane są do 2020 r. działania mające na celu zmian ę zużycia

Rodzaj paliwa

Zużycie gazu Zu życie w ęgla Zu życie biomasy

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania

23

24

25

26
Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych na potrzeby wdra żania i

Czy planowane są do 2020 r. działania mające na celu zmian ę zużycia
nośników energii, np. termomodernizacja, zmiana źródła ciepła,
rozbudowa, itp.?
Czy macie Pa ństwo odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła, solary,
fotowoltaika, itp.? Je śli TAK to do jakich celów wykorzystywana jest
energia z tego źródła? Je śli NIE to czy do 2020 r. planujecie Pa ństwo
zakupi ć rozwi ązania jak wy żej?

Czy posiadacie Pa ństwo świadectwo charakterystyki energetycznej (lub
audyt energetyczny) dla waszego obiektu?

Planowana jest ocieplenie dachu kościoła/plebanii.

Planuje się montaż pompy ciepła na potrzeby kościoła oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW do produkcji energii elektrycznej 
na potrzeby plebanii.

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania

26

1) Wypełniasz wtedy, gdy pod wskazanym adresem prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza
2)

Pomoc przy wypełnieniu ankiety: Robert Wielgosz 785 505 601 Ankietę prosimy wysłać na adres mail: pgn@mstow.pl

Wypełniasz wtedy, gdy dane dotyczą kościoła lub budynku kultu religijnego. Jeżeli dodatkowo jest plebania to wpisujemy dane plebani w części
mieszkalnej.

UWAGI!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych na potrzeby wdra żania i
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin y Mstów

 mieszkalny  usługowy

indywidualne, piecyki gazoweindywidualne, termy elektryczne

indywidualne, elektryczne podgrzewacze przepływowecentralne, zasilenie z własnej kotłowni (zasobnika) 

inne (proszę podać opis systemu)

 produkcja usługi

 kościół, plebania

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

kocioł na paliwo stałe

kocioł olejowy

kocioł gazowy

pompa ciepła

kocioł na biomasę (drewno, pelety, itp.)

kocioł na gaz LPG

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie pomieszczeń ciepła woda użytkowa cele technologiczne

TAK NIE

mieszkalna usługowa

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK NIE

TAK NIE

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

gaz ziemny gaz LPG Węgiel - miał Węgiel - ekogroszek Węgiel kamienny Biomasa drzewna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

 kościół, plebania


