ANKIETA WSTĘPNA
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LĘDZINY
Mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany w zakresie modernizacji ogrzewania, gmina Lędziny
planuje uruchomić program polegający na wymianie starych pieców węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Warunkiem
wdrożenia programu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa powyższej ankiety,
która ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. Gmina Lędziny opracowała nowy Program Ograniczenia
Niskiej Emisji (PONE), z którego szczegółami można zapoznać się na stronie www.ledziny.pl w dziale ogłoszenia.
Wypełnioną ankietę należy składać osobiście Punkcie Obsługi Mieszkańców w siedzibie urzędu przy ul. Lędzińskiej 55,
lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, lub elektronicznie: um@ledziny.pl
piece węglowe
(kaflowe lub inne)


1 Aktualnie posiadam:

2 Wiek posiadanego źródła ciepła

więcej niż 12 lat

węglową


INDYWIDUALNĄ KOTŁOWNIĘ
gazową
olejową



ogrz. elektr.


więcej niż 5 ale
mniej niż 7 lat


mniej niż 5 lat



więcej niż 7 ale
mniej niż 12 lat


długość [m]

szerokość [m]

wysokość [m]

liczba kondygnacji

_________

_________

_________

_________

Ogrzewana
powierzchnia
użytkowa [m2]

Liczba
zamieszkałych
mieszkańców

Roczne zużycie
paliwa [ton/rok;
m3/rok; kWh/rok]

Roczny koszt
paliwa
[zł/rok]

_________

_________

_________

wolnostojący

bliźniak

szeregowa

_________
Budynek
wielorodzinny









ciepło sieciowe

biomasa

elektryczne

gazowe









olejowe


węglowe*


pompa ciepła


wymiana okien

ocieplenie ścian

wykonałem





ocieplenie stropu
nad ost. kondygn.


_____________

planuję na najbliższe trzy lata







_____________

3 Dane budynku / mieszkania (obiektu)

Zabudowa budynku
4 Planuję wymianę
źródła ciepła na:

* kotły klasy 5 lub Ekodesign z
automatycznym paleniskiem retortowym

5 Prace termomodernizacyjne:

6 Planuję wymianę źródła w roku

2018


7 Uważam, że udział własny nie powinien być wyższy niż:
3 000 zł


2019


5 000 zł




inne:
_____________
inne:

2020


8 000 zł


inna:
___________

UWAGA: realizacja programu bez udziału własnego jest niemożliwa.
W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety prosimy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Szkód Górniczych pok. nr 201 (II piętro) bądź pod nr tel. 32 216 65 11 wew. 125, 127, 161

Imię i nazwisko właściciela obiektu:
Adres (ulica i numer domu):

______________________________ Telefon: ___________________

________________________________________________________________
podpis: _________________________
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922), przez Urząd Miasta Lędziny z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 55 w celu rozpoznania potrzeb i
zainteresowania wymiany źródła ciepła dla celów opracowania i realizacji "PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LĘDZINY".
Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawa dostępu do treści
tych danych, uzupełniania, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

