
 

PROGRAM    OGRANICZENIA   NISKIEJ    EMISJI  (PONE)  

dla Gminy Goczałkowice-Zdrój 

 

          ANKIETY PROSIMY SKŁADAĆ do 16 kwietnia 2018r.  

wersja on-line ankiety:  

      www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-goczałkowice 

                                   

ANKIETA DOTYCZY   budynku jednorodzinnego 
 

BUDYNEK OBECNIE:         Rok budowy  ......................r.      Powierzchnia ogrzewana   ............. m
2               

   

 

ŹRÓDŁO CIEPŁA (KOCIOŁ/PIEC):            Rok produkcji kotła/pieca: .......................... r.   

Rodzaj 

Stosowane 

OBECNIE 

źródło ciepła: 
 

Planuję 

WYMIENIĆ na: 

Planuję wykonać 

w roku: 

piece ceramiczne/metalowe w pokojach    

ogrzewanie elektryczne   …………. r. 

kocioł c.o. na węgiel      * …………. r. 

kocioł c.o. na biomasę        ** …………. r. 

KOCIOŁ C.O. NA GAZ           *** …………. r. 

kocioł c.o. na olej                …………. r. 
inne: ... 

  …………. r. 
*dofinansowanie można będzie uzyskać na kocioł węglowy pod warunkiem, że będzie on posiadać tylko jedno 

palenisko, automatyczne podawanie paliwa i będzie on spełniał wymogi dla 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie 

PN EN303-5:2012  

**dofinansowanie można będzie uzyskać na kocioł na biomasę pod warunkiem, że będzie on posiadać tylko jedno 

palenisko, automatyczne podawanie paliwa i będzie on spełniał wymogi dla 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN 

EN303-5:2012  

*** GMINA PLANUJE PRZEKAZYWAĆ WIĘKSZE DOFINANSOWANIE DO MONTAŻU NOWYCH 

KOTŁÓW NA GAZ            

 
PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY obecnie:    

 kocioł c.o. (który ogrzewa budynek)     piecyk gazowy     bojler elektryczny      inne (jakie) …………...…. 
 

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE: 

Rodzaj 
WYKONANE 

 

Planuję 

WYKONAĆ: 

Planuję wykonać 

w roku: 

wymieniono okna na nowe TAK     NIE   TAK   …………. r. 

docieplono ściany TAK     NIE   TAK   …………. r. 

docieplono dach/stropodach TAK     NIE   TAK   …………. r. 

 

PRACE DODATKOWE: 

Rodzaj 
WYKONANE 

 

Planuję 

WYKONAĆ: 

Planuję wykonać 

w roku: 

zamontowano kolektory słoneczne (np. do 

produkcji ciepłej wody użytkowej) 
TAK     NIE   TAK   …………. r. 

zamontowano ogniwa fotowoltaiczne (do 

produkcji energii elektrycznej) 
TAK     NIE   TAK   …………. r. 

 

 



 

miejscowość ………………...…….     ul.……………………..…….…    nr domu ……..…..…    nr lokalu ………  

Uwagi (potrzeby, trudności, inne uwagi): ……………………………………………………...………… 

………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

 

 

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….…. 

tel. ………………………           tel. kom.  ………………………….……. e-mail …………………………………….…… 

 

1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę 

Goczałkowice-Zdrój 

2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój 

3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich 

danych i ich poprawiania. 
 

Data ……………………..  podpis ………………………… 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”, 

który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza 

w gminie. 

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także 

od inwestorów. 

Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.  

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu 

dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie. 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój 

przy ul. Szkolnej 13, w pokoju nr 3. 

 

Ankietę można wypełnić również szybko i wygodnie w formie elektronicznej 

pod adresem:  

 

www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-goczalkowice 
 

Dodatkowe informacje na stronie:   

www.goczalkowicezdroj.pl 

www.niskaemisja.ekoscan.pl 

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

 Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój – tel. 32 736 24 12 

 Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o.o., która zajmuje się 

opracowaniem dokumentu i wniosku – tel. 794 243 787, 792 243 788 

 

 

 

 


