Urząd Gminy Baranowo
Rynek 7, 06-320 Baranowo
Ankieta indywidualnego źródła ciepła
I. Dane Adresowe
Powiat ostrołęcki
Gmina Baranowo
Miejscowość
Ulica

II. Dane o budynku

Typ budynku
Mieszkalny Termomodernizacja
Powierzchnia
(ocieplenie
użytkowa
budynku)
Użyteczności
2
[m
]
Nr budynku
publicznej
Usługowy

Tak

Nie

Ważne:
Urząd Gminy w Baranowie zwraca się z uprzejmą prośbą do
mieszkańców Gminy Baranowo o dobrowolne wypełnienie
pozostawionych w skrzynkach pocztowych Państwa posesji ankiet na
temat wykorzystywanego w Państwa budynku mieszkalnym lub
usługowym źródła ciepła i przekazanie ich do Urzędu Gminy Baranowo,
to jest dobrowolne wrzucenie ankiet do urny zlokalizowanej w wejściu
głównym Urzędu Gminy Baranowo, opisanej "Ankiety indywidualnych
źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo" lub przesłanie na adres
e-mail: perlex@wp.pl do dnia 04.12.2020 r.
Mieszkańcy Gminy Baranowo, którzy nie
terminie tj. do 04.12.2020 r. ankiet do
Baranowo lub nie prześlą wypełnionych na
zgodnie z regulaminem MIWOP2020
ogrzewania zostanie zakwalifikowane do
pozaklasowe, tzw. „kopciuch”

dostarczą w wyznaczonym
urny w Urzędzie Gminy
adres e-mail: perlex@wp.pl
ich indywidualne źródło
grupy posiadającej źródła

III. Dane o źródle ciepła/źródłach ciepła
Kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący,
kominek, sieć ciepłownicza, pompa, ciepła, kolektory słoneczne :
- liczba źródeł ..............
- rodzaj komory spalania (zamknięta, otwarta),
- klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu
poświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji , klasa 3, klasa 4,
klasa 5, ekoprojekt) .....................
- charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
- sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem,
podajnik automatyczny),
- urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%])
Tak/Nie ........................
- sprawność cieplna ..............
- rok instalacji ..............
- rok produkcji ..............
- moc [MW] ..............
- źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne
- podać jakie) .....................................
- roczne zużycie paliwa:
1. węgiel orzech .............. [ton]
2. węgiel kostka .............. [ton]
3. węgiel groszek .............. [ton]
4. węgiel miał .............. [ton]
5. węgiel brunatny.............. [ton]
6. drewno kawałkowe ............. [metr przestrzenny]
7. pelet/brykiet .............. [ton]
8. inna biomasa .............. [ton]
9. gaz przewodowy (z miejskiej sieci gazowej) .............. [m3]
10. gaz butla/zbiornik LPG.............. [m3]
11. olej opałowy .............. [litr]
Plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania Tak/Nie (jeśli TAK podać
jakie) .......................................................

*niepotrzebne

skreślić

