
 
Ankieta dla Mieszkańca 

Inwentaryzacja źródeł emisji  

Miejscowość,  

ulica 

 

 

 

 

 Nr domu  

 

1. Czy pod wskazanym w ewidencji adresem istnieje użytkowany budynek/lokal? 

 

 Tak       Nie* 

 

*proszę nie wypełniać dalszej części ankiety 

 

2. Czy pod wskazanym adresem istnieje więcej niż jeden budynek?  

 

 Tak*………………     Nie 

 

*jeżeli tak proszę o wypełnienie osobnych ankiet dla każdego użytkowanego budynku   

 

3. Rodzaj budynku * (jednorodzinny, wielorodzinny, szeregowiec, bliźniak, blok/wieżowiec, 

mieszkalno-usługowy, handlowy/usługowy): 

* - właściwe podkreślić 

 

4. Rok budowy (lub orientacyjnie  

    wiek budynku) 

 

 

5. Powierzchnia użytkowa w m2     

 

6. Rodzaj okien 

 

 PCV   Drewniane 

    

 Inne (jakie?) 

 

7. Czy w budynku była przeprowadzana termomodernizacja, docieplenie ? (Jeżeli tak, to kiedy i 

co było modernizowane?) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Sposób ogrzewania pomieszczeń 

  Ogrzewanie 

indywidualne  

(np. w budynku 

jednorodzinnym) 

 

  Ogrzewanie zbiorcze 

(np. kotłownia 

 w budynku/osiedlowa) 

   Ciepło sieciowe                            

(z przedsiębiorstwa cieplnego)       

 



 
9. Proszę podać główne źródło ciepła wykorzystywane w budynku 

 

Kocioł na paliwo stałe 

Kocioł gazowy 

Kocioł olejowy 

Ogrzewanie elektryczne  

Pompa ciepła  

Sieć ciepłownicza 

 

Piec 

Piecokuchnia  

Piec Kaflowy 

Kominek 

Inny (jaki)………………… 

10. Rodzaj stosowanego paliwa  

Węgiel orzech [ton] 

Węgiel koks [ton]   

Węgiel miał [ton] 

Węgiel brunatny [ton] 

Węgiel kostka [ton] 

Drewno kawałkowe [metr przestrzenny] 

Pellet/Brykiet [ton] 

Inna biomasa [ton] 

Gaz przewodowy (sieć) [m3] 

Gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG 

[m3] 

Olej opałowy [litr] 

Inne 

(jakie?)……………………………….. 

11. Proszę podać średnie roczne zużycie wybranego powyżej paliwa 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

12. Proszę podać charakter produkowanego ciepła 

Ogrzewanie 

 

Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej 

wody użytkowej (kocioł dwufunkcyjny) 

Ciepła woda użytkowa 

 

 

13. Proszę podać rodzaj komory spalania (dotyczy kotła na paliwo stałe, pieca, piecokuchni, pieca 

wolnostojącego, kominka, pieca kaflowego) 

 

 Otwarta  

 

 

Zamknięta

14. Proszę podać klasę kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu 

poświadczającego emisję (dotyczy kotła na paliwa stałe, pieca, piecokuchni, pieca wolnostojącego, 

kominka) 

Brak klasy 

 Klasa 3 

 Klasa 4 

 

Klasa 5 

Certyfikat ekoprojektu 

Brak informacji

 

 



 
15. Proszę podać sposób podawania paliwa (dotyczy kotła na paliwa stałe) 

 

  Ręczny bez wentylatora 

 Ręczny z wentylatorem 

Podajnik automatyczny

16. Czy źródło ciepła posiada urządzenie odpylające? Jeżeli tak to podać sprawność w [%] 

(dotyczy: kotła na paliwo stałe, pieca, piecokuchni, pieca wolnostojącego, kominka, pieca kaflowego) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

17. Proszę podać: 

1. sprawność cieplną kotła, 

2. rok w którym została wykonana instalacja, 

3. rok produkcji kotła, 

4. moc w kW/MW  

5. źródło powyższych informacji (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna 

inne - podać jakie)  

………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Ilość osób użytkujących budynek: 

 

……………………………………………………………………… 

19. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

 

Taki jak ogrzewanie 

Kocioł na paliwo stałe 

Kocioł gazowy 

Kocioł olejowy  

Piec 

Piec wolnostojący  

Piecokuchnia  

Piec kaflowy  

Ogrzewanie elektryczne 

Sieć ciepłownicza  

Pompa ciepła  

Inny (Jaki?)    ……………………

20. Czy planuje Pani/Pan wymianę głównego źródła ciepła (ogrzewanie), jeśli tak to na jakie: 

Kocioł na paliwo stałe - spełniający                                                                

wymagania europrojektu 

Kocioł 5 klasy na paliwo stałe 

Kocioł gazowy 

Kocioł olejowy  

Piec, Piec wolnostojący, Piec kaflowy  

Kominek  

 Ogrzewanie elektryczne  

Sieć ciepłownicza  

Odnawialne źródło energii 

(jakie?)……………………………… 

Nie planuję  

 



 
 

21. Czy planuje Pani/Pan wymianę źródła ciepła przygotowującego ciepłą wodę użytkową, jeśli 

tak to na jakie: 

 

Kocioł na paliwo stałe - spełniający                                                                

wymagania europrojektu 

Kocioł 5 klasy na paliwo stałe 

Kocioł gazowy 

Kocioł olejowy  

Piec, Piec wolnostojący, Piec kaflowy  

Kominek  

 Ogrzewanie elektryczne  

Sieć ciepłownicza  

Odnawialne źródło energii 

(jakie?)…………………………. 

Nie planuję  

Takie jak podane w punkcie 20. 

(źródło ciepła dwufunkcyjne) 

 

 

 

22. Czy posiada Pani/Pan instalację fotowoltaiczną?

 

 Tak………………………….   Nie 

                  (proszę podać moc w kW) 

 

 

23. Czy planuje Pani/Pan w przyszłości (w ciągu najbliższych 5 lat) montaż instalacji 

fotowoltaicznej ? 

 

 Tak………………………….   Nie 

                  (proszę podać moc w kW) 

 

24. Dodatkowe Uwagi 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Pomorska Grupa Konsultingowa 

Spółka Akcyjna w Bydgoszczy; Unii Lubelskiej 4c; 85-059 Bydgoszcz; Pan Łukasz Lazarowski – 

+48 884 315 935; lazarowski@pgksa.pl  

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety! 

mailto:lazarowski@pgksa.pl

