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I

1 Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu

2 Zabudowa jednorodzinna
Odrębny lokal w zabudowie 

wielorodzinnej

Liczba wydzielonych lokali 

w budynku

Budynek mieszkalny z 

działalnością gospodarczą

3
Samodzielny lokal z działalnością 

gospodarczą

Liczba  kondygnacji z 

piwnicą

Budynek podpiwniczony                    

(1; 0,75; 0,5; 0,25; 0)

Powierzchnia ogrzewana 

budynku (m2)

4 Rok budowy budynku Budynek ocieplony (1 lub 0)
Wymieniona stolarka 

okienna i drzwiowa 1/0

Liczba nieogrzewanych 

budynków gospodarczych

II

1 Czy jest kocioł gazowy?
Moc kotła (fakt lub 

szacunek)

Stara instalacja c.o., 

grawitacyjna,

Instalacja c.o. z pompką, 

wymuszona, (cienkie rurki)

2 Czy jest piec na olej opałowy?
Moc kotła (fakt lub 

szacunek)

Stara instalacja c.o., 

grawitacyjna, 

Instalacja c.o. z pompką, 

wymuszona, (cienkie rurki)

3 Czy jest piec na biomasę?
Moc kotła (fakt lub 

szacunek)

Stara instalacja c.o., 

grawitacyjna, 

Instalacja c.o. z pompką, 

wymuszona, (cienkie rurki)

4 Czy jest kocioł co najmniej 5 klasy 
ekodesigne -paliwo stałe?

Moc kotła (fakt lub 

szacunek)

Stara instalacja c.o., 

grawitacyjna, 

Instalacja c.o. z pompką, 

wymuszona, (cienkie rurki)

5
Czy jest kocioł ręczny 

(zasypowy)na paliwo stałe?

Moc kotła (fakt lub 

szacunek)

Stara instalacja c.o., 

grawitacyjna, 

Instalacja c.o. z pompką, 

wymuszona, (cienkie rurki)

6 Czy jest piec typu koza? Moc pieca typu koza
Stara instalacja c.o., 

grawitacyjna, 

Instalacja c.o. z pompką, 

wymuszona, (cienkie rurki)

7 Czy są piece kaflowe? Liczba pieców w budynku Czy są używane ?
Masa paliwa stałego spalona w 

roku w tonach

8 Czy jest trzon kuchenny? Liczba trzonów w budynku Czy są używane ?
Masa paliwa stałego spalona w 

roku w tonach

9 Czy jest kominek?
Moc kominka (fakt lub 

szacunek)
Kominek z płaszczem 

Użytkowanie sporadyczne, 

częste

10
Masa spalanego węgla, koksu w 

tonach (szacunek)

Masa spalanego miału 

węglowego w tonach 

Ilość m3 spalanego 

drewna/ biomasy 

Masa spalanego ekogroszku w 

tonach

11 Wiek kotła grzewczego 0 - 5 lat 6 - 10 lat powyżej 10 lat

12 Ciepła woda z kotła c.o.
Ciepła woda z termy 

elektrycznej

Ciepła woda z płaszcza 

wodnego kominka

Inne źródło ciepłej wody 

(jakie?)

Dane na temat nieruchomości

Jakie jest obecne ogrzewanie budynku? Rodzaj pieca centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody.
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Liczba osobno ogrzewanych 

budynków gospodarczych, 

usługowych, szklarni, folii

Łączna powierzchnia 

ogrzewana samych  

budynków gospodarczych, 

usługowych, folii (m2)

Rodzaj paliwa w 

budynkach gospodarczych, 

usługowych, foliach

Masa paliwa spalanego w tych 

budynkach w roku w tonach 

III

1
Ile jest zamontowanych paneli 

solarnych
Łączna moc paneli solarnych

Ile jest paneli 

fotowoltaicznych
Łączna moc paneli 

fotowoltaicznych

2
Czy jest pompa ciepła 

powietrzna?

Moc powietrznej pompy 

ciepła
Czy jest pompa ciepła 

gruntowa?
Moc gruntowej pompy ciepla

IV

1
Czy planowana jest 

wymiana kotła c.o?
Rok planowanej wymiany 

pieca

Planowany jest piec 

gazowy

Planowany jest piec c.o. 

przynajmniej 5 klasy na 

ekogroszek lub biomasę

2
Planowane jest ogrzewanie 

elektryczne
Planowane jest inne 

ogrzewanie jakie?

Czy planowana jest 

termomodernizacja?

Rok planowanej 

termomodernizacji

3
Czy planowana jest wymiana 

stolarki?
Rok planowanej wymiany 

stolarki

Czy planowany jest 

montaż solarów?

Łączna moc paneli solarnych w 

kW

4
Czy planowany jest montaż paneli 

fotowoltaicznych?

Moc paneli fotowoltaicznych 

w kW

Czy planowany jest montaż 

gruntowej pompy 

ciepła?

Moc gruntowej pompy ciepła

5
Czy planowany jest montaż 

powietrznej pompy ciepła?

Moc powietrznej pompy 

ciepła w kW

Rok planowanych 

inwestycji OZE
Liczba osób 

zamieszkujących lokal

V

1 Czy jest przyłącz gazu? Czy jest przyłącz wody?
Czy jest przyłącz do 

kanalizacji?

Czy jest dostęp do 

internetu ?

2
Czy na nieruchomości jest 

szambo?
Pojemność szamba w m3

Z czego jest zbudowane 

szambo?

Czy jest oczyszczalnia 

przydomowa?

3
Liczba piesków na 

nieruchomości

Czy chcę się podłączyć do 

internetu 

szerokopasmowego?

Kontakt telefoniczny 

(dobrowolnie)
Kontakt mailowy 

(dobrowolnie)

VI
Sondaż nt. zakazu używania 

paliwa stałego w naszej gminie
Tak Nie Nie mam zdania

Czy jesteś za całkowitym zakazem 
palenia paliwem stałym w gminie 

Zielonki w piecach, kominkach, 

szklarniach, tunelach, budynkach 

gospodarczych, ect.

Uwagi wnioski

Informacja o aktualnie zamontowanych instalacjach OZE

Planowana wymiana kotła, planowana termomodernizacja, planowane OZE

Różne informacje nt nieruchomości


