
 
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW  

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin 
 

Szanowny Mieszkańcu, 

Gmina Teresin ma obowiązek opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE). Dlatego też zwracam się z prośbą 
o wypełnienie poniższej ankiety, która: 

 pozwoli ocenić gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację niskosprawnego 
pieca/kotła na paliwo stałe (węgiel/drewno) i zastąpieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania (np. kotłem gazowym, 
olejowym, na biomasę etc.), 

 umożliwi określenie potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających zlikwidować piec/kocioł 
i zastąpić go źródłem niskoemisyjnym. 

 

Ankieta jest dobrowolna, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. Podane informacje 
będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji PONE i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Wójt Gminy Teresin 

 

1. DANE PODSTAWOWE 

Lokalizacja budynku/lokalu mieszkalnego 

miejscowość  

ulica  

nr budynku/mieszkania  

Tytuł prawny do nieruchomości 

☐ własność/współwłasność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ inny – jaki? ………………………….…… 
 

2. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Typ budynku 

☐ jednorodzinny ☐ wielorodzinny ☐ inny – jaki? ………………………….……… 
Przeznaczenie budynku 

☐ mieszkalny ☐ usługowy ☐ mieszkalno-usługowy ☐ inny – jaki? ………………………….…… 

Rok budowy  Powierzchnia ogrzewana  m2 
 

3. DANE DOTYCZĄCE STANU ISTNIEJĄCEGO 

Źródło ogrzewania 

☐ piec kaflowy moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ piec kuchenny (węgiel/drewno) moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ kocioł węglowy z podajnikiem moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ kocioł węglowy z możliwością spalania drewna moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ kocioł lub piec wyłącznie na drewno moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ kocioł gazowy moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ kocioł olejowy moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ ogrzewanie elektryczne moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ kominek moc [kW]  ilość [szt.]  

☐ inne – jakie? ……………………………………………………………………………….… moc [kW]  ilość [szt.]  

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa 

☐ węgiel kamienny/brunatny  ton 

☐ drewno/biomasa (pellety, słoma etc.)  m3 

☐ gaz ziemny  m3 

☐ gaz płynny ze zbiornika  ton 

☐ olej opałowy  litrów 

☐ energia elektryczna  kWh 

☐ inne – jakie? …………………………………………………………………………………….  …………………………………………. 

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej 

☐ to samo źródło, co ogrzewanie ☐ gazowe (bojler, podgrzewacz przepływowy) 

☐ elektryczne (bojler, podgrzewacz przepływowy) ☐ kolektory słoneczne 
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Stopień termomodernizacji budynku 

Wymieniona stolarka okienna ☐ tak ☐ nie 

Wymieniona stolarka drzwiowa ☐ tak ☐ nie 

Docieplone ściany ☐ tak ☐ nie 

Docieplony dach/ stropodach ☐ tak ☐ nie 

 

Czy podczas wykonywania ww. prac chcieliby Państwo skorzystać z pomocy udzielonej w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Gminę Teresin?  

☐ tak ☐ nie 

 

4. DANE DOTYCZĄCE STANU PLANOWANEGO 

Planowane działania inwestycyjne 

Przewidywany 
termin 

realizacji 
(miesiąc/rok) 

Przewidywany 
koszt 

(brutto) 

☐ Podłączenie budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej   

☐ Wymiana kotła węglowego na ogrzewanie elektryczne   

☐ Wymiana starego kotła węglowego na nowy zasilany ręcznie   

☐ Wymiana starego kotła węglowego na nowy zasilany automatycznie   

☐ Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany biomasą zasilany automatycznie   

☐ Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany pelletami zasilany automatycznie   

☐ Wymiana kotła węglowego na ogrzewanie gazowe   

☐ Wymiana kotła węglowego na ogrzewanie olejowe   

☐ Wymiana kotła węglowego na pompę ciepła   

☐ Montaż kolektorów słonecznych   

☐ Termomodernizacja (np. docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych)   

☐ inne – jakie? ……………………………………………………………………………….…   
UWAGA: nowe kotły zasilane paliwem stałym (węgiel, pellety, ekogroszek) muszą posiadać świadectwo spełniania wymagań 5 klasy oraz 
ekoprojektu 

 

Uwagi (potrzeby, trudności, inne uwagi):  
 
 
 
 
 
 
 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia 31.12.2018 roku w Urzędzie Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20,  
w Biurze Obsługi Mieszkańca   

 

 

 

W razie pytań bądź uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z: 

 Urzędem Gminy Teresin – tel. 46 864 25 57, e-mail: ochronasrodowiska@teresin.pl 

 Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii, która zajmuje się opracowaniem dokumentu – tel. 42 640 60 14, e-mail: 
pgn@auipe.pl 


