Ankieta dla zabudowy wielorodzinnej

Nazwa zarządcy nieruchomości
.....................................................................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................................
Osoba wypełniająca ankietę:.......................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................................
e-mail...........................................................................................................................................
Zasoby mieszkaniowe

Budynki mieszkalne z
zabudową wielorodzinną

Budynki ogrzewane przez
kotłownie indywidualne

Budynki podłączone do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub innej
Jakiej ………………………………..

Ilość budynków [szt.]
2
powierzchnia użytkowa [m ]

Ilość budynków [szt.]
2
powierzchnia użytkowa [m ]

…………….szt.

……………. szt.

…………….. m2

…………….. m2

……………. szt.

……………. szt.

…………….. m2

…………….. m2

Liczba mieszkańców
Budynki inne

Zestawienie zasobów mieszkaniowych w zależności od czasu budowy:
Rok budowy
[%] powierzchni łącznej
do 1966
1967 - 1985
1986 - 1992
1993 - 1997
1998 - 2012
od 2013

2

lub [ m

]

Termomodernizacje

Przeprowadzone
termomodernizacje

Zakres
przeprowadzonej
termomodernizacji

Budynki ogrzewane przez
kotłownie indywidualne

Budynki podłączone do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub innej
Jakiej ………………………………………..

Ilość budynków [szt.]
powierzchnia użytkowa [ m2]

Ilość budynków [szt.]
powierzchnia użytkowa [m2]

…………….szt.

……………. szt.

…………….. m2
 docieplenie ścian zewnętrznych

…………….. m2
 docieplenie ścian zewnętrznych

 docieplenie stropu/stropodachu

 docieplenie stropu/stropodachu

 wymiana okien

 wymiana okien

 modernizacja instalacji

 modernizacja instalacji

centralnego ogrzewania
 modernizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej
Planowane
termomodernizacje

Zakres planowanej
termomodernizacji

 modernizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej

……………..szt.

……………. szt.

…………….. m2

…………….. m2

 docieplenie ścian zewnętrznych

 docieplenie ścian zewnętrznych

 docieplenie stropu/stropodachu

 docieplenie stropu/stropodachu

 wymiana okien

 wymiana okien

 modernizacja instalacji

 modernizacja instalacji

centralnego ogrzewania
 modernizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej
Planowany termin

centralnego ogrzewania

centralnego ogrzewania
 modernizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej

Kotłownie indywidualne:
1

Adres kotłowni

2

5

Budynek/budynki, które
obsługuje
Rok
budowy/zainstalowania
kotłowni
Nośnik energii
(np. węgiel, olej, gaz)
Moc zainstalowana [kW]

6

Roczne zużycie energii [GJ]

7

Roczne zużycie nośnika
energii
węgiel – [tony/rok]
olej, gaz w [m3/rok]

8

Typ i ilość zainstalowanych
kotłów

9

Sprawność
zainstalowanych kotłów

3

4

na cele centralnego ogrzewania ………………………………
na cele ciepłej wody użytkowej ……………………….………
na inne cele ………………………………………………………………

 >90%
 60 – 90%
 <60 %

10
11
12

Ocena stanu technicznego
kotłowni
Czy planują Państwo
wymianę kotłów?
Jeśli tak, proszę podać:
Planowany termin
Moc [kW]
Nośnik energii

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji
zanieczyszczeń w Mieście Konin (dane statystyczne dotyczące ilości źródeł niskiej emisji).

