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Ankieta wstępna do programu „Ciepło w domu” 

Prosimy o zaznaczenie szarych pól znakiem  X pod właściwą odpowiedzią 

 

1. Dane o budynku: 

a) Rok wybudowania budynku: 

Do 1945 1946-1970 1971-1990 1991-2003 Po 2004 

     

 

b) Powierzchnia: ……………………………………. 

 

c) Ściany: 

Cegła Pustak Nieznany Mieszany 

    

Bloczek komórkowy Bloczek keramzytowy 
Konstrukcja 
szkieletowa 

Inne 

    

Inne:………………………………………………………………………… 

 
2. Typ Budynku: 

Wolnostojący Bliźniak Szereg skrajny 

   

 
3. Struktura budynku: 

Piwnica Parter 
Piętra: wpisać 

liczbę 
Poddasze 
użytkowe 

Poddasze 
nieużytkowe 

     

 

4. Rodzaj ogrzewania CO (proszę wpisać główne źródło): 

Piec 

węglowy / 

koksowy 

Piec na 

ekogroszek 

Piec na 

biomasę / 

drewno / 

pelet 

Piec 

elektryczny 

Piec 

olejowy 
Piec gazowy 

Pompa 

ciepła 

Ciepło 

sieciowe 

Inne 

Jakie? 

         

Inne:………………………………………………………………………… 

5. Dodatkowe źródło ogrzewania: 

Piec 

węglowy / 

koksowy / 

kominek 

Piec na 

ekogroszek 

Piec na 

biomasę / 

drewno / 

pelet 

Piec 

elektryczny 

Piec 

olejowy 
Piec gazowy 

Pompa 

ciepła 

Ciepło 

sieciowe 

Inne  

Jakie? 

         

Inne:………………………………………………………………………… 

6. Rodzaj okien i drzwi balkonowych: 

Drewniane starego 
typu 

Drewniane z 
pakietem 
szybowym 

PVC Aluminiowe Mieszane 
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7. Rodzaj drzwi zewnętrznych: 

Drewniane starego 
typu 

Drzwi drewniane 
od 2014 roku 

PVC Aluminiowe Mieszane 

     

 

8. Czy budynek był termomodernizowany: 
a) nie (jeśli nie, to proszę przejść do pytania nr 9) 

b) tak (jeśli tak, to proszę zaznaczyć „X” zmieniane elementy oraz podać rok zmiany): 

Ocieplenie 

ścian 

zewnętrznych 

Ocieplenie 

dachu 

Wymiana 

wszystkich 

okien i drzwi 

balonowych 

Częściowa 

wymiana 

okien i drzwi 

balonowych 

Wymiana 

wszystkich 

drzwi 

zewnętrznych 

i bram 

garażowych 

Częściowa 

wymiana 

drzwi 

zewnętrznych 

i bram 

garażowych 

Inne 

Jakie? 

       

rok rok rok rok rok rok rok 

Inne:………………………………………………………………………… 

9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU): 
Wspólne źródło 

z CO 
Podgrzewacze 
elektryczne 

Piecyk gazowy 
Kolektor 

słoneczny 
Inne 

Jakie? 

     

Inne:………………………………………………………………………… 

10. Szacunkowe roczne koszty ogrzewania za ostatni rok (proszę podać jeśli znane): 

CO CWU CO i CWU 

   

 

11. Czy planują Państwo wymianę źródła ciepła: 

CO CWU CO i CWU Nie planuję 

rok rok rok  

 

12. Czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła energii: 

Kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne Pompa ciepła Wiatrak przydomowy 

    

 

13. Czy korzystali Państwo z programu miejskiego „Kawka plus” lub rządowego „Czyste 

powietrze”: 

 KAWKA KAWKA Plus Czyste Powietrze 

    

rok    

 

14. Czy planowane są działania termomodernizacyjne: 

Ocieplenie 

ścian 

zewnętrznych 

Ocieplenie 

dachu 

Wymiana 

wszystkich 

okien i drzwi 

balonowych 

Częściowa 

wymiana 

okien i drzwi 

balonowych 

Wymiana 
wszystkich 

drzwi 

zewnętrznych 

i bram 

garażowych 

Częściowa 
wymiana 

drzwi 

zewnętrznych 

i bram 

garażowych 

Inne Jakie? 

       

Planowany rok 

 

Planowany rok 

 

Planowany rok 

 

Planowany rok 

 

Planowany rok 

 

Planowany rok 

 

Planowany rok 

 

Inne:………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Dane o budynkach zbierane w ramach projektu 

„Ciepło w domu” zostaną wykorzystane do celów statystycznych i edukacyjnych. 


