
ANKIETA 
dotycząca źródeł ciepła na terenie Miasta Radomska 

1. Adres budynku/lokalu  
ulica: 

 

 nr budynku: 

 

nr lokalu: 

 

liczba lokali w budynku: 

 

2. Liczba osób mieszkających 

Liczba osób mieszkających: 

 

Zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby realizacji inwentaryzacji wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia grzewcze, utworzenia programu niskiej emisji, powiadamiania o możliwości 
udziału w projektach, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację wskazanych w 
ankiecie potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 
 
Imię i nazwisko: 

 

Adres e-mail: 

 

3. Rodzaj budynku 

Rodzaj budynku: 
Zabudowa jednorodzinna (w tym domy w zabudowie szeregowej) 
Zabudowa wielorodzinna 
Zabudowa: Handlowo - usługowa 
Zabudowa: Użyteczności publicznej 
Zabudowa: Inna 
Budynek komunalny (dot. zabudowy wielorodzinnej i usługowej) 
Pustostan 

4. Kubatura / Powierzchnia 

Kubatura (m3):        wpisać tylko cyfry np: 1367 
 
 
Powierzchnia (m2):     ogrzewana zajmowanego budynku/lokalu - wpisać tylko cyfry np: 86 
  

5. Rodzaj ogrzewania  (można wybrać kilka odpowiedzi) 

Rodzaj ogrzewania: 
Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej 
Ogrzewanie na paliwo stałe (np. węgiel / drewno) 
Ogrzewanie gazowe 



Ogrzewanie olejowe 
OZE (odnawialne źródła ciepła w tym ogrzewanie elektryczne, biomasa) 
Brak ogrzewania 
Inne 
Jaki inny rodzaj ogrzewania: 
 
Wpisać rodzaj ogrzewania jeśli zaznaczono pozycję "Inne" 

6. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe (np. węgiel; drewno) 
6.1. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z podajnikiem (automatyczny) 

Klasa:         
 
Liczba (sztuk):     wpisać 
 tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 
 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 
 
6.2. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z załadunkiem ręcznym 

Liczba (sztuk):     wpisać 
 tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 
 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 
 
6.3. Piec kaflowy 

Liczba (sztuk):     wpisać 
 tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 
 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 
 
6.4. Koza (na drewno, węgiel)  

Liczba (sztuk):     wpisać 
 tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 
 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 
 
6.5. Kominek  

Liczba (sztuk):     wpisać 
 tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 
 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 
 
6.6. Trzon kuchenny (kuchnia węglowa) 

Liczba (sztuk):     wpisać 
 tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 
 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 



 
6.7. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie) 

Paliwo (tony):   np. węgiel, miał, koks, ekogroszek, pellet - wpisać 0 jeśli nie dotyczy 
 
Drewno (m3):        wpisać 0 jeżeli nie dotyczy 
 
7. W jaki sposób jest ogrzewana woda w sezonie letnim? 

Ogrzewana woda: 
Gaz 
Olej 
Paliwo stałe 
Elektrycznie 
Inne 
Ogrzewana woda: wpisać rodzaj ogrzewania jeśli zaznaczono pozycję "Inne" 
 
8. Czy w budynku/lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła? 

Odpowiedź: 
Tak* 
Nie 

Jakie źródło ciepła planowane jest do zainstalowania przy modernizacji? 

Odpowiedź: 
Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej 
Ogrzewanie gazowe 
Ogrzewanie olejowe 
Ogrzewanie elektryczne 
Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. kocioł na ekogroszek 
Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. biomasa 
Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. pellet 
Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. węgiel 
Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. drewno 
Inne 
Źródło ciepła: wpisać rodzaj źródła ciepła jeśli zaznaczono pozycję "Inne" 
 
9. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja? 

Odpowiedź: 
Tak* 
Nie 

W jaki sposób przeprowadzono termomodernizacje? 

Odpowiedź (można wybrać kilka odpowiedzi): 
 

- Ocieplenie ścian 
- Ocieplenie dachu 
- Wymiana okien 
- Wymiana drzwi 

10. Czy w budynku planowana jest termomodernizacja? 
Odpowiedź: 
Tak* 
Nie 



W jaki sposób planuje się przeprowadzenie termomodernizacji? 

Odpowiedź (można wybrać kilka odpowiedzi): 
 

- Ocieplenie ścian 
- Ocieplenie dachu 
- Wymiana okien 
- Wymiana drzwi 

Rok planowanego przeprowadzenia termomodernizacji 

Rok: 
 
 
* jeśli „Tak” uzupełnij dalszą część punktu.  


