Ankieta dotycząca źródeł ciepła
1. Proszę podać nazwę obiektu (jednostki, instytucji, zakładu lub przedsiębiorstwa)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Proszę podać pełny adres obiektu (jednostki, instytucji, zakładu lub przedsiębiorstwa)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
3.

Proszę podać rodzaj źródła ciepła obiektu oraz jego podstawowe parametry techniczne, jak
poniżej:
a) - zainstalowana moc cieplna źródła …………………..………………………........….…[kW]
b) - typ, producent kotła (np. Viessmann, , EK4, PLESZEW, itp.)
……...................…..……………..
c) -ocena stanu technicznego kotła (b. dobra, dobra, dostateczna, zła, do remontu)
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
d) - sprawność kotła…………………………………………………………………[%]
e) - rok produkcji …………...; rok zabudowy …………………..
f) -rodzaj

paliwa

(np.

węgiel,

koks,

drewno,

słoma,

olej

opałowy,

gaz

płynny)

…………………………………………………………………………………………………
g) - roczne zużycie paliwa za lata 2011-2013r.(np. 30 ton węgla, 8000 litrów oleju opałowego,
drewno 10 m3 inne)
2012 ..................................................[ton, litrów,m3], 2014………………………..[ton, litrów,m3]
2013 ................................................. [ton, litrów,m3],
4. Proszę podać ogrzewaną powierzchnię i kubaturę obiektu

…………………………..[m2]
…………………………..[m3]

5. Czy oprócz produkcji ciepła na swoje potrzeby, wytwarza się ciepło na potrzeby innych odbiorców,
jak tak to proszę podać ich wartość .......................................................................................
….......................................................................................................................................................
6. Proszę podać jakie jest roczne zapotrzebowanie obiektu (zakładu) na moc cieplną w przypadku
korzystania z sieci ciepłowniczej, oraz zużycie energii w latach 2011-2013;
2012 ………………………...[kW], …………….……….. [GJ],
2013 ………................…….[kW], ………………………. [GJ],
2014 .……..............….…….[kW]. ………………………..[GJ].
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7. Proszę określić roczne zużycie energii elektrycznej obiektu [w kWh] - dane z licznika energii lub z
faktur cząstkowych za energię elektryczną (ewentualnie udostępnienie kopii faktur)
2012 .............................................. [kW],
2013 .............................................. [kW],
2014 .............................................. [kW].
8. Przeprowadzone modernizacje i generalne remonty źródła ciepła (określić zakres i rok
przeprowadzenia, np. ocieplenie ścian zewnętrznych – 2011 r., wymiana okien – 2009r.)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Czy przewidywane są działania termomodernizacyjne obiektu (zakładu) oraz działania związane z
rozbudową, przebudową lub modernizacją obiektu, jak tak to jakie, w jakim okresie są
przewidziane do realizacji, co mają na celu (np. czy zamierzamy wymienić

kocioł/ piec,

instalację, stolarkę okienną i drzwiową, wykonać ocieplenie ścian, stropów,

zamontować

kolektory słoneczne, itp.)
...………………………………………………………………………………........………………...
………………………………………………………………………………...…………………...…
9.

Informacja na temat samochodów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo
a) Liczba pojazdów…………………………………………………………………………………
b) Pojemność silnika pojazdów………………………………………………………………….
c) Rodzaj paliwa oraz jego zużycie na rok………………………………………………………
d) Roczny przebieg pojazdów w km……………………………………………………………….

10. Inne źródła emisji zanieczyszczeń (jakie, rodzaj paliwa orz jego ilość zużywana w ciągu
roku)……………………………………………………………………………………………..
11. Dane teleadresowe osoby do wzajemnych kontaktów
……………………………………………………………………………………...……………….
…..........................................................................................................................................................

W razie pytań proszę o kontakt tel. 531 877 335
Ankietę prosimy dostarczyć na adres:
Urzędu Gminy Poraj ul. Jasna 21
Ankietę

można

również

przesłać

w

wersji

elektronicznej

na

adres:

lukasz.szecowka@ugporaj.pl
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