Ankieta
dotycząca OCHRONY POWIETRZA oraz GOSPODARKI ODPADAMI
w gminie Zawadzkie
Szanowni Państwo,
w trosce o poprawę jakości powietrza oraz usprawnienie funkcjonowania
gospodarki odpadami w gminie Zawadzkie, proszę o udzielenie odpowiedzi
na pytania zawarte w ankiecie. Przedstawione informacje wykorzystane
zostaną wyłącznie do celów urzędowych, w szczególności przy planowaniu
wysokości środków w budżecie gminy na dofinansowanie przedsięwzięć
w zakresie zadań ujętych w ankiecie, a także do podjęcia rozmów z innymi
podmiotami wspomagającymi gminy merytorycznie i finansowo w ich
realizacji.
Burmistrz Zawadzkiego

UWAGA: Ankieta dotyczy zabudowy mieszkaniowej
posiadającej własną kotłownię!!!
Zaznacz właściwą odpowiedź znakiem „X” lub wpisz własną odpowiedź.
I część: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Lokalizacja nieruchomości (budynku) objętej ankietą:
 Zawadzkie
 Żędowice

 Kielcza

………………………………………………………………………………….……………..……
(nazwa ulicy)

2. Tytuł prawny do nieruchomości:
 właściciel\współwłaściciel
 dzierżawca
 użytkownik wieczysty
 posiadacz samoistny
 inny (wymienić)…...…………………………………………………………………………........
3. Typ zamieszkiwanego budynku:
 jednorodzinny
 szeregowiec
 bliźniak
 wielorodzinny
 inny (jaki?)…………………………………………………………………………………………
4. Czy w Pani/Pana budynku mieszkalnym (zlokalizowanym na nieruchomości wymienionej
w pkt 1) przeprowadzona została termomodernizacja?
 tak
 nie
5. Prace termomodernizacyjne wykonane dotychczas w budynku (możliwy wielokrotny wybór):
 wymiana okien
 ocieplenie ścian
 wymiana drzwi
 ocieplenie dachu
 inne (wymienić) ..…………………………………………………………………..…..…………
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6. Działania termomodernizacyjne planowane na najbliższe lata (możliwy wielokrotny wybór):
 wymiana okien
 ocieplenie ścian
 wymiana drzwi
 ocieplenie dachu
 inne prace (wymienić) ……..………………………..……………………………….…………..
 nie planuję żadnych działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym
w najbliższym czasie
7. Orientacyjny termin wykonania prac wymienionych w pkt 6:
 do roku
 1-5 lat
 powyżej 5 lat

 nie dotyczy

II część: WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA

8. Aktualny sposób ogrzewania budynku mieszkalnego - źródło ciepła (możliwy wielokrotny
wybór):
 ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej
 kocioł olejowy
 ogrzewanie elektryczne
 kocioł na drewno
 ogrzewanie gazowe gazem z sieci
 kocioł na biomasę (w tym pellet)
 ogrzewanie gazowe gazem ze
 kominek
zbiornika
 piec kaflowy
 kocioł na węgiel kamienny
 pompa ciepła
 kocioł na ekogroszek
 kolektory słoneczne
 kocioł na miał węglowy
 inne (wymienić) …………………………………………………………………………..………
9. Istniejące źródło ciepła, wymienione w pkt 8, zostało zamontowane w budynku
mieszkalnym*:
 przed dniem 01.01.2008 r.
 w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2012 r.
 po dniu 01.01.2013 r.
* informacja istotna z uwagi na planowanie budżetu gminy pod kątem możliwości
pozyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła (kotłów c.o., pieców)

10. Działania planowane na najbliższe lata w zakresie wymiany źródła ciepła (możliwy
wielokrotny wybór):
 likwidacja obecnego źródła ciepła i przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej*
 wymiana źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne
 wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe gazem z sieci
 wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe gazem ze zbiornika
 wymiana źródła ciepła na kocioł na ekogroszek
 wymiana źródła ciepła na kocioł olejowy
 wymiana źródła ciepła na kocioł na drewno
 wymiana źródła ciepła na kocioł na biomasę (pellet)
 inne (wymienić)……………………………………………………………………..…………….
 nie planuję żadnych działań w zakresie wymiany źródła ciepła w budynku mieszkalnym
w najbliższym czasie
* dotyczy wyłącznie mieszkańców miasta Zawadzkie
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11. Orientacyjny termin wykonania prac wymienionych w pkt 10:
 do roku
 1-5 lat
 powyżej 5 lat

 trudno określić

III część: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

12. Istniejące w budynku źródła energii odnawialnej (możliwy wielokrotny wybór):
 kolektory słoneczne (…….. szt.)
 panele fotowoltaiczne (.……. szt.)
 pompa ciepła
 kocioł na biomasę (pellet)
 inne (wymienić) …………………………………………………………………………………..
 nie posiadam
13. Działania planowane na najbliższe lata w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii:
 kolektory słoneczne
 panele fotowoltaiczne
 pompa ciepła
 kocioł na biomasę (pellet)
 inne (wymienić)……………………………………………………………..…………………….
 nie planuję żadnych działań w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii
w budynku mieszkalnym w najbliższym czasie.
14. Orientacyjny termin wykonania praz wymienionych w pkt 13:
 do roku
 1-3 lat
 3-5 lat

 powyżej 5 lat

IV część: SIEĆ GAZOWA
W związku z rozważaną możliwością rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Zawadzkie,
proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

15. Czy istnieje przyłącze gazowe do budynku?
 tak

 nie

16. Czy byłaby Pani zainteresowana / byłby Pan zainteresowany podłączeniem budynku do
sieci gazowej, gdyby istniała taka możliwość?
 tak
 nie
V część: DOFINANSOWANIE

17. Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat możliwości pozyskania dofinansowania na prace
wymienione w pkt 6, 10, 13?
 tak
 nie
18. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y pozyskaniem materiałów edukacyjnych w zakresie
termomodernizacji budynku, wymiany źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii,
możliwości dofinansowania przedsięwzięć wyszczególnionych wyżej?
 tak
 nie
19. Jaka tematyka wymieniona w pkt 18 interesuje Panią/Pana najbardziej (możliwy wielokrotny
wybór)?
 termomodernizacja budynku
 wymiana źródła ciepła
 odnawialne źródła energii
 rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy i możliwość wykonania przyłącza do w/w sieci
 dofinansowanie do wymiany źródła ciepła
 nie jestem zainteresowana/y w/w tematyką
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20. W jakiej formie chciałaby Pani/chciałby Pan pozyskać informacje na tematy wymienione
w pkt 19?
 foldery
 rozmowa z urzędnikiem
 rozmowa z przedstawicielami firm specjalizujących się w tematyce, o której mowa
w pkt 19
 informacja w internecie
 nie jestem zainteresowana/y pozyskaniem informacji w tym temacie
VI część: ODPADY KOMUNALNE
W gminie Zawadzkie rozpoczęła się inwestycja związana z utworzeniem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kielczy. Do PSZOK-u mieszkańcy gminy
Zawadzkie będą mogli bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady komunalne (np. odpady
remontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe). Wszystkie szczegóły korzystania
z PSZOK-u zostaną ustalone w oparciu o pozyskane informacje – po wybudowaniu PSZOK-u.
21. Jaki rodzaj odpadów planuje Pani/Pan dostarczać osobiście do PSZOK-u (możliwy
wielokrotny wybór):
 przeterminowane leki i chemikalia
 zużyte baterie i akumulatory
 meble i inne odpady wielkogabarytowe
 odpady budowlane i rozbiórkowe
 zużyte opony
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 nie jestem zainteresowana/y wywozem śmieci do PSZOK-u
 inne (wymienić jakie) …...………………………………………………………….…………….
22. Dostarczenie którego z odpadów do PSZOK-u będzie dla Pani/Pana najbardziej
problematyczne?
 meble
 zużyte akumulatory
 opony
 odpady budowlane i rozbiórkowe
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 inne odpady (wymienić jakie) …………………………………………………..………………..
23. Jakie godziny otwarcia PSZOK-u będą dla Pani/Pana dogodne:
 do południa
 po południu
24. Odbiór odpadów przez PSZOK powinien według Pani/Pana odbywać się z częstotliwością:
 1 raz w miesiącu
 1 raz w tygodniu
 częściej niż 1 raz w tygodniu
 proponuję inną częstotliwość (podać jaką) ………………………………..…………………..
Dziękuję za wypełnienie ankiety.
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