
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
GMINY BURZENIN

Szanowni Mieszkańcy Gminy Burzenin, 

Gmina Burzenin przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Burzenin”. 

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej                      
w Gminie i umożliwienie mieszkańcom pozyskania środków finansowych                   
z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko 
gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać 
mieszkańców      w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla 
zamierzonych inwestycji. 

Wójt Gminy Burzenin zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety 
elektronicznej, znajdującej się na stronie internetowej Gminy          

http://emisja.org/burzenin 
albo wypełnienie ankiety znajdującej się na odwrocie niniejszej informacji                           
i przekazanie jej do Urzędu Gminy, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin.

Możliwość pozyskania środków finansowych w kolejnych latach na 
modernizację budynków i instalacje odnawialnych źródeł energii                 
uzależniona jest w dużej mierze od dzisiejszego zainteresowania        
i planów modernizacyjnych mieszkańców Gminy Burzenin,                                                        
co jest możliwe do określenia przez Urząd na podstawie                                     
złożonych przez Państwa ankiet. 

To od Państwa zaangażowania w proces ankietyzacji                                                        
i udzielenia odpowiedzi zależy możliwość wsparcia                                                          
przez Urząd starań mieszkańców 
o pozyskanie środków finansowych w przyszłości.

Prosimy o wypełnienie ankiety. 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wypełnienia ankiety, 
proszę o kontakt z Wykonawcą zadania:

WGS84 Polska Sp. z o.o.,
tel. (22) 670-24-29, e-mail: srodowisko@wgs84.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 
 
*dotyczy tylko osób prawnych 

 
 
 
 

Planowane modernizacje: 
 

1. TAK - ze środków własnych. 

2. TAK - w przypadku uzyskania pożyczki na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. 

3. TAK - w przypadku uzyskania bezzwrotnej dotacji dla przedmiotowej inwestycji. 

4. NIE. 

5. Nie dotyczy. 

Lokalizacja: Miejscowość Ulica Nr domu 

 

Budynek/ 
Gospodarstwo: 

Rok budowy Rodzaj budynku 

a. dom jednorodzinny 

b. dom wielorodzinny 

c. mieszkanie  

d. gospodarstwo rolne 

e. użyteczności publicznej 

f. przemysłowy 

g. biurowy 

h. usługowy 

i. inny 

Powierzchnia użytkowa 

m2 

Stan ocieplenia 
budynku  

a) ścian 

b) dach 

c) wymienione drzwi 

d) wymienione okna 

e) nie dotyczy  

 

Ogrzewanie: 
Rodzaj ogrzewania  
 
 

a) ciepło z kotłowni lokalnej 

b) kocioł na węgiel 

c) kocioł na biomasę 

d) ogrzewanie gazowe 

e) ogrzewanie elektryczne 

f) pompa ciepła 

g) kolektory słoneczne 

h) inne (podaj jakie) 
 
 

i) automatyczne sterowanie systemem 

 

Roczne zużycie paliwa 
na ogrzewanie 
 

Planowana modernizacja  
na źródła energii: 
 

a) węgiel ………………..(tony) 

b) gaz    …………………...(m3) 

c) olej opałowy  .………(litry) 

d) drewno………………….(m3) 

e) energia el. ............(kWh) 

 

a) ciepło sieciowe 

b) kocioł na węgiel 

c) kocioł na biomasę 

d) ogrzewanie gazowe 

e) ogrzewanie elektryczne 

f) kolektory słoneczne 

g) panele fotowoltaiczne 

h) inne (proszę uzupełnić 
pole poniżej) 

 

Rok montażu 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 
 

Nazwa instytucji (*): 

*) -  

rok 

 

 

 

 

 

 

Energia elektryczna: Roczne zużycie…………....... (kWh) 

a) ocieplenie ścian 

b) ocieplenie dachu 

c) wymiana drzwi 

d) wymiana okien 

e) nie dotyczy  

 

Planowane 
modernizacje 


