
Załącznik nr 1  

do zarządzenia Nr 2/2014  

Wójta Gminy Włodowice  

z dnia 1 grudnia  2014r. 

 

 

 

ANKIETA  

dot. chęci przystąpienia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Włodowice polegającej 

na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie  

i energetycznie 

 

Mając na uwadze stan czystości powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany  

termomodernizacyjne,  Gmina Włodowice przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej ( PGN ). 

Celem PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Włodowice. 

Warunkiem wdrożenia PGN jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców naszej gminy, dlatego tak 

ważne jest wypełnienie przez Szanownych Państwa poniższej ankiety.  

Wypełnienie ankiet będzie cennym źródłem informacji niezbędnych do podjęcia przez Gminę 

Włodowice starań o uzyskanie dofinansowania na modernizację systemu ogrzewania. 

 

 

Imię: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………….. 

 

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie 

Włodowice polegającej na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny 

ekologicznie i energetycznie. 

 

Jestem właścicielem/ najemcą * domu jednorodzinnego/ lokalu* położonego  

w gminie Włodowice, miejscowość ……………………… przy ul…………………………………… 

nr……………….. / na działce nr…………………….. ….. 

 

 



DANE DOTYCZĄCE SYSTEMU GRZEWCZEGO - STAN ISTNIEJĄCY 

Źródło ciepła w budynku 

1. piec kaflowy                                                                   □ 

2. piec kuchenny ( węgiel, drewno )                                  □ 

3. kocioł węglowy                                                              □ 

4. kocioł węglowy z podajnikiem                                      □ 

5. kocioł węglowy z możliwością spalania drewna           □ 

6. kocioł lub piec wyłącznie na drewno                             □ 

7. kocioł gazowy                                                                □ 

8. kocioł olejowy                                                                □ 

9. ogrzewanie elektryczne                                                  □ 

10. Inne ( jakie ?)…………………………………………………………………………………… 

 

 

Dane dotyczące aktualnego źródła ciepła 

Rok produkcji………………. 

Stan techniczny:   dobry □          dostateczny □            zły □ 

Moc kotła ……………. kW 

 

 

PLANOWANY ZAKRES MODERNIZACJI 

Źródło ciepła po modernizacji 

1. kocioł węglowy z podajnikiem 

2. kocioł gazowy 

3. ogrzewanie elektryczne 

4. kocioł olejowy 

5. kocioł na biomasę 

6. inne ( jakie ? )…………. 

 

Moc planowanego do zainstalowania kotła…………….kW 

 

 

PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI 

 

2015r.  □           2016r.  □              2017r.  □               2018r.  □                 później  □ 

 

 



 

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2014r. Nr 1182 ) na cele 

związane z przygotowaniem i realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

 

 

 

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

    ( miejscowość, data )                                                                                                 ( podpis ) 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

Ankieta ma charakter informacyjny, służący przygotowaniu dokumentacji PGN i nie stanowi 

żadnej formy zobowiązania. 

Realizacja PGN oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców gminy prac 

modernizacyjnych zależeć będzie ostatecznie od otrzymania dofinansowania. 

 

 

*niewłaściwe skreślić 


