GMINA STOSZOWICE
Stoszowice, dn. 13.07.2015 r.
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z przygotowywaniem się Gminy Stoszowice do opracowania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” uprzejmie prosimy o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących charakterystyki energetycznej użytkowanych przez Państwa
budynków mieszkalnych. Państwa wiedza i zasób danych pozwolą na przygotowanie strategii
będącej podstawowym narzędziem działań proekologicznych na obszarze gminy.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” to dokument strategiczny, który
posłuży do ubiegania się przez samorząd o dofinansowanie inwestycji zarówno w placówkach
użyteczności publicznej jak i w Państwa gospodarstwach domowych czy też rolnych. Wypełniając
ankietę załączoną do pisma, stwarzają Państwo szanse na pozyskanie środków na: ocieplenie
obiektów, wymianę drzwi i okien, modernizację systemów grzewczych wraz z wymianą źródła
ciepła, modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji, wymianę kotłów węglowych, zakup
małych źródeł energii odnawialnej typu kolektory słoneczne, fotowoltaiczne czy pompy ciepła.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie ankiety nr 1
będącej załącznikiem do niniejszego pisma. W przypadku gdy z ankietyzacji wynikną potrzeby
inwestycyjne Państwa mieszkań, Gmina podejmie prace na rzecz pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania na ich realizację.
Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych: Jeśli reprezentują Państwo gospodarstwo
rolne, uprzejmie prosimy o uzupełnienie również ankiety nr 2 do niniejszego pisma.
Uprzejmie prosimy o odesłanie ankiety do dnia 31 lipca 2015 r.
Z poważaniem
Wójt Gminy Stoszowice
(-) Paweł Gancarz

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
1) przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: a.badecka@stoszowice.pl
lub
2) przesłanie informacji pocztą pod adres: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, z dopiskiem ”PGN
Stoszowice”
Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Gminy:
podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
ANNA BADECKA
email: a.badecka@stoszowice.pl
tel. (74) 81 64 522
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Ankieta nr 1 – dla mieszkańców
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez postawienie znaku „X”
Informacje ogólne

1.
1.1.

Rodzaj budynku:

jednorodzinny

1.2.

Miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości): ..................................................................................................................

1.3.

Rok budowy: .....................................................

1.5.

wielorodzinny

Powierzchnia użytkowa budynku (m 2): .................................................

System ciepłowniczy budynku/lokalu

2.

kocioł węglowy wyprodukowany przed rokiem 2000
kocioł węglowy wyprodukowany w/ po roku 2000
kocioł na biomasę, o mocy: ........... kW
2.1.

piec olejowy

Rodzaj źródła ciepła

piec gazowy
inny system grzewczy, np. podgrzewacz elektryczny, koza, kominek, piec kaflowy (proszę
podać jaki): ..................................................................................................................................
2.2.

źródło ciepła w pomieszczeniu

Rodzaj systemu
ogrzewczego:

ogrzewanie centralne (z kotłowi w budynku)
ogrzewanie zdalczynne (z ciepłowni)
podgrzewacz gazowy przepływowy

2.3.

Sposób przygotowania
ciepłej wody użytkowej

lokalna kotłownia (centralne)

bojler elektryczny

indywidualny kocioł grzewczy

podgrzewacz elektryczny przepływowy

kolektor słoneczny

inne (jakie?)
..…………………………...........................

Zużycie paliw w lokalu mieszkalnym (w roku 2014)

3.
3.1.

węgiel kamienny: …………….t/rok
3

drewno: .…………………… m /rok

gaz ziemny: ………………..m3/rok

olej opałowy: ……………………l/rok

inne (jakie? ile?): …..............................................……….………………/rok

4.

Zużycie paliw transportowych w gospodarstwie domowym (w roku 2014)

4.1

benzyna: ……………………….l/rok

4.2.

Średnia miesięczna liczba km pokonywana wyłącznie na obszarze gminy: ……...........km

olej napędowy: ……………….l/rok

LPG: ………………………………l/rok

5. Potrzeby modernizacyjne. Prosimy o uzupełnienie inwestycji na które chcielibyście Państwo pozyskać dofinansowanie:
Ocieplenie ścian zewnętrznych

Wymiana okien

Ocieplenie dachu/stropodachu
Budowa/wymiana źródła ciepła
do ogrzewania budynku
Jeżeli planowana wymiana
źródła ciepła w przeciągu
najbliższych 5 lat, zamiana na:

wykonano, w ciągu ostatnich 5 lat
nie widzę potrzeby ocieplenia

planowane, w ciągu najbliższych 5 lat
inna odpowiedź

wykonano, w ciągu ostatnich 5 lat

planowane, w ciągu najbliższych 5 lat

nie widzę potrzeby zmian

inna odpowiedź

wykonano, w ciągu ostatnich 5 lat

planowane, w ciągu najbliższych 5 lat

nie widzę potrzeby zmian

inna odpowiedź

wykonano, w ciągu ostatnich 5 lat

nie widzę potrzeby zmian

planowane, w ciągu najbliższych 5 lat

inna odpowiedź

taki sam rodzajźródła ale nowsze

zamiana na gazowe

urządzenie/kocioł

zamiana na kocioł na biomasę

zamiana na elektryczne

zamiana na olejowe

zamiana na pompę ciepła

inne, jakie: .........................................................

wykonano, w ciągu ostatnich 5 lat

planowane, w ciągu najbliższych 5 lat

przygotowania ciepłej wody

nie widzę potrzeby zmian

inna odpowiedź

Jeżeli planowana wymiana

taki sam rodzajźródła ale nowsze

zamiana na gazowe…

Budowa/wymiana instalacji do

instalacji do przygotowania
ciepłej wody w przeciągu
najbliższych 5 lat, zamiana na:

urządzenie/kocioł

zamiana na kocioł na biomasę

zamiana na elektryczne

zamiana na olejowe

zamiana na pompę ciepła

inne, jakie: .........................................................
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Już posiadam:

Odnawialne źródła, które
chcieliby Państwo
zamontować

Chciałbym zainstalować:

kolektory słoneczne

pompa ciepła

kolektory słoneczne

kocioł na biomasę

fotowoltaika

kocioł na biomasę

pompa ciepła
fotowoltaika

mała turbina wiatrowa

(produkcja energii

mała turbina wiatrowa

(produkcja energii

mikrobiogazownia

elektrycznej ze słońca)

mikrobiogazownia

elektrycznej ze słońca)

Moc posiadanej instalacji OZE: ..................kW

Moc instalacji OZE do zainstalowania: ............... kW

Zakres modernizacji: ..............................................................................................................................................
Inne planowane modernizacje:

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Ankieta nr 2 – dla gospodarstw rolnych
W zawiązku z prowadzonymi pracami nad „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety. Państwa udział będzie
miał aktywny wkład w tworzenie nowej strategii racjonalnego gospodarowania energią oraz przyczyni się do pozyskania funduszy zewnętrznych oraz rozwój gospodarki
niskoemisyjnej* na terenie Gminy Stoszowice. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez postawienie znaku „X”
1.

Dane gospodarstwa rolnego

Klasyfikacja gospodarstwa rolnego:
nie prowadzące produkcji rolniczej
produkujące wyłącznie na potrzeby własne

produkujące w większości na rynek
produkujące w większości na potrzeby własne

Zużycie paliw w gospodarstwie rolnym:
benzyna……………..l/rok
olej napędowy…………..….…l/rok
LPG………………….l/rok

2.

Wyposażenie techniczne gospodarstwa (szt.):
ciągniki rolnicze: .......................... szt.
kombajn zbożowy: ...................... szt.
samochód ciężarowy: ................. szt.
Rodzaj i liczba inwentarza:
trzoda chlewna razem: ................. szt.
trzoda chlewna lochy:.................... szt.

kombajn buraczany: ....................... szt.
kombajn ziemniaczany: .................. szt.
inne (jakie?): ..................................................... szt.
bydło razem: ................. szt.
bydło krowy: .................. szt.
konie: ............................ szt.
drób: .............................. szt.

Informacje o produkcji

Odpady z produkcji zwierzęcej(ton/rok):
gnojowica bydła: ....... ton
gnojowica świń: ... ton
gnojówka: ....... ton
obornik bydła: ........... ton
obornik świń: ....... ton
odchody drobiu: .. ton
inne, jakie? .........................................................................................................................................

Odpady z produkcji rolniczej (ton/rok):
słoma (sucha): ............. t
trawa (kiszonka): ......... t
kukurydza: ....................... t
siano (suche): .............. t
ziemniaki-liście: ........... t
kukurydza kiszonka: ........ t
inne, jakie? ....................................................................................................................................................

W przypadku korzystnych warunków cenowych chciałbym uprawiać rośliny energetyczne (wierzba energetyczna, śluzowiec pensylwański) na potrzeby kotłów na biomasę lub biogazowni
tak, na obszarze: ....................... ha
nie jestem zainteresowany: ...................... ha

3.

Informacje dodatkowe

Czy są państwo zainteresowani zainstalowaniem odnawialnych
źródeł energii w swoim gospodarstwie rolnym?
tak, jakie: …………………………………………............................
......................................................................................................
nie
posiadam instalację OZE (jaką?): ................................................

4.

Czy są państwo zainteresowani
udziałem w „Spółdzielni Energetycznej”**?
tak
nie

Wiek ankietowanego***:
poniżej 30
30 – 39
40 – 49
50 – 60
powyżej 60

Jakie są główne potrzeby inwestycyjne, na które starają się
Państwo uzyskać dofinansowanie?
zakup ziemi
zakup maszyn rolniczych
budowa/remont budynków
inne ………………………………………………………..........

Szacunkowe koszty planowanych działań modernizacyjnych oraz źródła finansowania

*Zgodnie z założeniami strategii „Europa 2000” oraz nowej Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym z dwóch filarów jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jednym z priorytetów, który ma swój tzw.
obszar interwencji to – „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
** ”Spółdzielnia Energetyczna” - rodzaj spółdzielni, której celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż. Energia ta zostanie wyprodukowana z odpadów produkcji rolniczej i zwierzęcej zrzeszonych
gospodarstw, natomiast zysk z tej działalności zostanie rozdysponowany adekwatnie do ilości wprowadzonych przez nich odpadów do np. mikrobiogazowni.
***W nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020 jednym z kryteriów uzyskania dofinansowania jest wiek beneficjenta.
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.):
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wyłącznie na potrzeby opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” i innych opracowań związanych z tematyką energetyczną
nie wyrażam zgody na publikację moich danych personalnych.
DANE PERSONALNE (DOBROWOLNIE)
Imię i nazwisko: ………………………………….........……... Adres: ……………………………………………..……………………
Tel.: …………………….……… Adres e-mail: ………………………………....………….

