GMINA STOSZOWICE
Stoszowice, dn. 13.07.2015 r.
PROŚBA O UDZIELENIE INFORMACJI (przedsiębiorcy)
Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stoszowice” uprzejmie prosimy o udzielenie podstawowych informacji dotyczących
charakterystyki energetycznej Państwa przedsiębiorstwa. Tylko rzetelne informacje, opinie i uwagi
pozwolą na profesjonalne przygotowanie PNG będącego podstawowym narzędziem działań
proekologicznych na obszarze Gminy Stoszowice.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” to dokument strategiczny
wynikający z zobowiązań krajów członkowskich Unii Europejskiej w obrębie realizacji celów
klimatycznych, w tym „Pakietu 3 x 20”. Zgodnie z jego założeniami jednym z najważniejszych
kierunków wsparcia finansowego UE będzie dofinansowanie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej również w obrębie Państwa przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uzupełnienie ankiety stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Prosimy o wskazanie planowanych do realizacji w Państwa
przedsiębiorstwie inwestycji z zakresu szeroko rozumianej poprawy efektywności energetycznej,
np. termomodernizacja obiektów, modernizacja linii technologicznej, wprowadzanie nowych
energooszczędnych
materiałów, urządzeń i systemów
instalacyjnych,
wykorzystanie
odnawianych źródeł energii. Zasygnalizowane inwestycyjne zostaną uwzględnione w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice, zwiększając szanse na ich zewnętrzne
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
funduszy norweskich i szwajcarskich, itp.
Jeśli są Państwo zainteresowani wpisaniem działań związanych z oszczędzaniem energii
w swoich placówkach w nową strategię zarządzania energią gminy, aby tym samym zwiększyć
szanse na ich zewnętrzne finansowanie, uprzejmie prosimy o kontakt do dnia
31 lipca 2015 r.
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Z poważaniem

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

ZAŁĄCZNIK NR 1
ANKIETA
do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez postawienie znaku „X”.
1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres:
Rodzaj działalności:

PRODUKCJA

USŁUGI

tel./ e-mail:

2. OBIEKTY USŁUGOWE I BIUROWE w tym, m.in. biurowe, budynki handlowe, socjalne, hotelowe, gastronomiczne i inne nie związane z produkcją
Powierzchnia użytkowa [m²]
Źródło ogrzewania budynków
usługowych / biurowych

Rok budowy
kocioł węglowy z ręcznym załadunkiem paliwa (zasypowy)
kocioł na gaz ziemny

kocioł na gaz płynny

kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa (retortowy)

kocioł elektryczny

kocioł olejowy

kocioł na biomasę (np.: drewno opałowe i odpady drzewne/ słoma/rośliny energetyczne)

inne źródło, jakie?: ..........................................................................................................................................................................................................................
Charakter wykorzystania ciepła (zaznaczyć właściwe)

ogrzewanie pomieszczeń

ciepła woda użytkowa

cele technologiczne

3. BUDYNKI PRODUKCYJNE (technologiczne), takie jak: hale, warsztaty, garaże, itp.
Powierzchnia użytkowa [m²]

Źródło ogrzewania budynków
usługowych / biurowych

Rok budowy
kocioł węglowy z ręcznym załadunkiem paliwa (zasypowy)
kocioł na gaz ziemny

kocioł na gaz płynny

kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa (retortowy)

kocioł elektryczny

kocioł olejowy

kocioł na biomasę (np.: drewno opałowe i odpady drzewne/ słoma/rośliny energetyczne)

inne źródło, jakie?: ..........................................................................................................................................................................................................................
Charakter wykorzystania ciepła (zaznaczyć właściwe)

ogrzewanie pomieszczeń

ciepła woda użytkowa

cele technologiczne

4. ROCZNE ZUŻYCIE PALIW I ENERGI W FIRMIE (przedsiębiorstwie) - dane za pełny rok 2014
energia elektryczna (MWh/rok)
3

gaz ziemny (m3/rok)

gaz płyny (m /rok)

węgiel (t/rok)

olej opałowy (m3/rok)

drewno (m3/rok)

biomasa (t/rok)

Inne, jakie, wielkość i jednostka zużycia

Czy w procesach produkcyjnych powstaje ciepło odpadowe? Jeśli tak to ile? (wraz z jednostką)

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Czy w perspektywie najbliższych 4 lat przewidują Państwo w przedsiębiorstwie zmianę, która będzie miała wpływ na zużycie nośników energii, np. termomodernizacja, modernizacja linii produkcyjnej, itp.? (jeśli tak prosimy
o krótką charakterystykę)
Rodzaj zadania:

Opis zadania:

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]:
Źródła finansowania:

Czy są Państwo zainteresowani zastosowaniem odnawialnych źródeł energii? Prosimy o krótką charakterystykę przewidywanej inwestycji (z korzystnym dofinansowaniem).

UWAGI:

