
I. DANE OBIEKTU ANKIETOWANEGO

Adres nieruchomości

Miejscowość, ulica:

Nr posesji / posesji i lokalu

Nr ewidencyjny działki:

Tytuł prawny 
do nieruchomości:

własność

współwłasność

najem

inne (jakie?): ___________________________________

Typ obiektu:

mieszkalny

handlowo-usługowy

produkcyjny

użyteczności publicznej

inny (jaki?): ______________ 
________________________

wolnostojący zabudowa szeregowa

zabudowa bliźniacza wielorodzinny

całoroczny sezonowy

Rok budowy: Powierzchnia użytkowa:                     m2

Ocieplenie ścian 
zewnętrznych: tak, _____________________________ cm (rodzaj, grubość) nie

Przeprowadzona 
termomodernizacja tak nie

II. DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA EMISJI

Przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej

tak (w przypadku zaznaczenia, nie jest wymagane wypełnienie 
pozostałej części ankiety w sekcji II) nie

Sieć ciepłownicza - charakter 
produkowanego ciepła CO1 CWU2 ✕

Źródło ciepła w budynku  
/ obiekcie kocioł na paliwa stałe piec, piecokuchnia, piec 

wolnostojący, kominek piec kaflowy

Liczba źródeł:

Charakter produkowanego 
ciepła:

CO

CWU

CO

CWU ✕

Rodzaj komory spalania: otwarta

zamknięta

otwarta

zamknięta

otwarta

zamknięta

Klasa kotła:

brak klasy/brak informacji

klasa 3

klasa 4

klasa 5

ekoprojekt

ekoprojekt - tak

ekoprojekt - nie ✕

Sposób podawania paliwa:
ręczny bez wentylatora

ręczny z wentylatorem

podajnik automatyczny

✕ ✕

Urządzenie odpylające: nie

tak, sprawność _____ %

nie

tak, sprawność _____ %

nie

tak, sprawność _____ %

Sprawność cieplna:                     %                     %                     %

Rok produkcji: ✕

Rok instalacji:

Moc:                     kW                     kW                     kW

Źródło danych:
tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

inne - _______________

tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

inne - _______________

tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

inne - _______________
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Roczne zużycie paliwa: 
* podkreślić właściwy rodzaj opału

__________ mp drewna

__________ ton węgla orzech / kostka 
/ groszek / miał / brunatnego *

nieznane / brak informacji

__________ mp drewna

__________ ton węgla orzech / kostka 
/ groszek / miał / brunatnego *

nieznane / brak informacji

__________ mp drewna

__________ ton węgla orzech / kostka 
/ groszek / miał / brunatnego *

nieznane / brak informacji

 CO - centralne ogrzewanie1

 CWU - ciepła woda użytkowa2

Źródło ciepła 
w budynku / obiekcie kocioł olejowy kocioł gazowy kocioł na biomasę kocioł elektryczny

Liczba źródeł:

Charakter produkowanego 
ciepła:

CO

CWU

CO

CWU

CO

CWU

CO

CWU

Rok produkcji:

Rok instalacji:

Moc:                     kW                     kW                     kW                     kW

Klasa kotła / sprawność 
cieplna:

Roczne zużycie paliwa: 
* podkreślić właściwy rodzaj opału

__________ litrów oleju 
opałowego

nieznane / brak informacji

__________ m3 gazu z sieci 
/ z butli lub zbiornika *

nieznane / brak informacji

__________ mp drewna

__________ ton pelletu /
brykietu

__________ ton innej 
biomasy - ___________ 
(jakiej?)

nieznane / brak informacji

__________ kWh energii 
elektrycznej

nieznane / brak informacji

Odnawialne źródła energii 
(OZE):

instalacja fotowoltaiczna - moc _____ kW

turbina wiatrowa - moc _____ kW

kolektory słoneczne - moc _____ kW

pompa ciepła - moc _____ kW, na potrzeby 
CO / CWU (podkreślić właściwy charakter 
produkowanego ciepła)

gruntowy wymiennik ciepła - moc _____ kW

brak

III. DANE DOTYCZĄCE PLANÓW MODERNIZACJI

Wymiana źródła ciepła: tak

nie

Rodzaj planowanego 
źródła ciepła

kocioł gazowy - w __________ roku

kocioł olejowy - w __________ roku

kocioł elektryczny - w __________ roku

kocioł na ekogroszek - w __________ roku

kocioł na biomasę - w __________ roku

Termomodernizacja: tak

nie

Rodzaj planowanej 
termomedernizacji

ocieplenie ścian - w __________ roku

ocieplenie dachu/stropu - w __________ roku

wymiana drzwi/okien - w __________ roku

Wykorzystanie OZE: tak

nie

Rodzaj planowanych 
do montażu OZE

inst. fotowoltaiczna - w __________ roku

kolektory słoneczne - w __________ roku

pompa ciepła - w __________ roku

IV. ZAKOŃCZENIE

Metoda badawcza: wywiad bezpośredni

samospis
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