
Szanowni Mieszkańcy!

Gmina  i  Miasto  Stawiszyn  przystąpiła  do  opracowania  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla
Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice – strategicznego
dokumentu,  który  jest  jednym z  warunków  ubiegania  się  przez  gminę  o  środki  finansowe  na
zadania  związane  z  ochroną  środowiska  i  efektywnością  energetyczną  w  ramach  unijnej
perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. 

Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny
emisji  gazów cieplarnianych  na  terenie  gminy oraz  opisuje  kierunki  działań  zmierzających  do
poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną
opisane  działania  dla  Gminy i  Miasta  Stawiszyn,  które  przyczynią  się  do  zmniejszenia  emisji
szczególnie dwutlenku węgla.

Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa
emisja  z  takich źródeł  jak ogrzewanie,  transport,  zużycie  energii  elektrycznej.  Zebranie danych
źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz
obiekty publiczne.

Ankiety  są  w  pełni  anonimowe,  prosimy  jedynie  o  wskazanie  Osiedla/Sołectwa,  aby  móc
zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele
grzewcze i  energii  elektrycznej  oraz powierzchni  obiektów posłużą natomiast  do oceny stopnia
emisyjności na tle innych gmin.

W  razie  pytań  lub  wątpliwości  prosimy  o  kontakt  z  Wykonawcą  Centrum  Doradztwa
Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32/3267817, Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 62-7528079,
e-mail:r.fratczak@stawiszyn.pl

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice ”. 

               

Burmistrz Stawiszyna
Justyna Urbaniak



ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA
na potrzeby PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYNEJ

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy
Sieroszewice” jest niemożliwe bez udziału mieszkańców gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą
prośbą  o  wypełnienie  przygotowanej  ankiety.  Informacje  w  niej  zawarte  pozwolą  zdiagnozować  obecną  sytuację
dotyczącą między innymi wykorzystania źródeł energii w gospodarstwa domowych oraz będą podstawą do ustalenia
działań, jakie należy podjąć, aby ograniczyć niską emisję i efektywnie zarządzać wykorzystaniem energii.

A. DANE OBIEKTU - LOKALIZACJA

B. DANE OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

B.1.TYP OBIEKTU

 jednorodzinny    budynek wielorodzinny          budynek inny  ............................................................    

B.2.DANE OBIEKTU

Ogrzewana powierzchnia budynku:

             ………....................…. m2

Liczba mieszkańców:

………....................….

B.3.STOSOWANE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU

 węgiel ( ekogroszek,  miał ),                         olej opałowy               gaz płynny

 energia elektryczna                biomasa (m.in. drewno, pelety)                

inne  ............................................

*w przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa należy je zaznaczyć

Ilość zużywanego paliwa na rok ...............................................................

C. DANE OBIEKTU – STAN PLANOWANY

C.1.DEKLARACJA

Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji  polegającej na zmianie systemu grzewczego?

 tak              nie

C.2. CZY ROZWAŻALI PAŃSTWO MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII? JEŚLI TAK TO JAKICH?

 kolektory słoneczne  fotowoltaika  kocioł na biomasę   turbina wiatrowa  pompa ciepła

 inne (jakie?) ………………………………………………………………………..  nie rozważałem/-am

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl, a.grala@stawiszyn.pl,
bezpośrednio do Urzędu Gminy, Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (karton znajdujący się na

mailto:a.skrabut@ekocde.pl
mailto:a.grala@stawiszyn.pl


 parterze) ,drogą  korespondencyjna na adres Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn oraz kartony znajdujące
się w Zespole Szkół w Stawiszynie oraz w Zespole Szkół w Zbiersku. Ankiety oddać można również

Sołtysowi wsi. Wypełnioną ankietę odesłać proszę w terminie do 30 listopada 2015 roku.
Wszystkie  zebrane  informacje  zostaną  wykorzystane  wyłącznie  do  oszacowania  wielkości  emisji  gazów  cieplarnianych  oraz
przygotowania  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Powiatu  Kaliskiego,  gmin  z  terenu  Powiatu  Kaliskiego  oraz  Gminy
Sieroszewice. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację
o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza na terenie gminy.
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