
Ankieta PONE Miedźna 

Szanowni Państwo, 

 

To już trzeci rok, gdy Gmina Miedźna będzie przystępowała do udzielania pomocy finansowej 

mieszkańcom naszej Gminy w zakresie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Według 

obowiązującego Programu ograniczania niskiej emisji zakres rzeczowy na III etap tj. na rok bieżący, 

ustalono na poziomie 120 modernizacji, z tego montaż 60 kotłów węglowych i 60 kotłów gazowych. 

 

Niemniej jednak, jeszcze na tym etapie, przyjęte założenia mogą ulec zmianie. Można zmienić 

i dostosować przyjęty program do realnych potrzeb mieszkańców, a ta krótka ankieta powinna nam 

pomóc w realizacji założonego celu i oszacowaniu efektu ekologiczny prowadzonych działań. 

 

Ankietę można wypełnić online TU albo złożyć wg poniższego wzoru w Urzędzie Gminy Miedźna 

w terminie do 12 lutego 2020 r. 

 

Zachęcamy do udziału w ankiecie.  

 
*Wymagane 

 
1. Adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu) * 

 

_______________________________________________________ 

 

2. Powierzchnia ogrzewana budynku w metrach kwadratowych * _______________ 

 

3. Rok budowy budynku * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

o Przed 1970  

o 1971 - 1980  

o 1981 - 1990  

o 1991 - 2000  

o 2001 - 2006  

o po 2007  

4. Rodzaj budynku * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

o Budynek jednorodzinny (jedno lub dwurodzinny)  

o Budynek w zabudowie bliźniaczej  

o Lokal mieszkalny  

5. Zakres przeprowadzonej termomodernizacji * 

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi. 

o Docieplono ściany  

o Docieplono dach / stropodach / strop nad ostatnią kondygnacją  

o Docieplono podłogę / strop nad piwnicą  

o Wymieniono stolarkę okienną / drzwiową  

o Nie wiem  

o Nie była prowadzona  

 

https://forms.gle/wY4kGz4KrpR7ojyZ9


6. Aktualne źródło ciepła na potrzeby ogrzewania budynku * 

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi. 

o kocioł na paliwo stałe zasypowy  

o kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa (klasa 1-4)  

o kocioł gazowy  

o Kominek (o ile istnieje możliwość całkowitego wyłączenia go z eksploatacji po 

modernizacji)  

7. Rok produkcji aktualnego źródła ciepła * ________________ 

 

8. Moc istniejącego aktualnie źródła ciepła (w kW) * ________________ 

 

9. Roczne szacunkowe zużycie paliwa (w tonach - paliwa stałe, lub w metrach sześciennych - 

gaz) * 

 

________________ 

 

10. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej * 

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi. 

o Z istniejącego kotła centralnego ogrzewania  

o Bojler gazowy  

o Przepływowy ogrzewacz elektryczny  

o Kolektory słoneczne  

o Inne: (wpisać jakie) 

11. Rodzaj kotła, planowany do instalacji w ramach modernizacji * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

o Kocioł węglowy 5 klasy  

o Kocioł na biomasę 5 klasy  

o Kocioł gazowy  

o Inne: (wpisać jakie) 

11a. Jeżeli wybrano planowane do zainstalowania źródło ciepła w postaci kotła gazowego - 

czy budynek jest przyłączony do sieci gazowej lub trwa proces jego podłączenia?  

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

o Tak  

o Nie  

12. Rok, w którym planuje się modernizację źródła ciepła. * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

o 2020  

o 2021  


