
Urząd Miasta Radlin
44-310 Radlin, ul. Rymera 15
Telefon: 32 4590 222
Fax: 32 4590205
E-mail: gke@radlin.pl

ANKIETA
Szanowni Państwo
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu
poznanie Państwa zainteresowania OZE (odnawialnymmi źródłami energii) i gazyfikacją.
Wyniki poniższej ankiety zostaną wykorzystane przez:
-  PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu do celów związanych z gazyfikacją Radlina.
- Urząd Miasta Radlin do celów związanych z ograniczeniem niskiej emisji w mieście
Wypełnione i podpisane ankiety prosimy przekazać do:
Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii
W razie pytań Kontakt: Jolanta Urbańczyk (32) 4590 222
mailowo na adres: gke@radlin.pl 

Prosimy zakreślić wybraną odpowiedź lub uzupełnić w wykropkowanych miejscach

1. Typ budynku:

      jednorodzinny                                  wielorodzinny

2 Jakie źródło ciepła jest zamontowane w Państwa domu/mieszkaniu?

………………………………………………………………………………………………….
rodzaj                                                                           rok produkcji

Moc zainstalowanych urządzeń: ........................[kW]

Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa:

węgiel (miał).........................(tona/rok)

olej opałowy ........................(litr/rok)

energia elektryczna.............. (kWh/rok)

gaz propan- butan ................(litr/rok)

inne (jakie)?...............................…

3. Czy jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego?

                 TAK                                              NIE

4. Do jakich celów będzie służyć doprowadzony gaz:

- socjalno-bytowych,

- grzewczych

5. Czy w przypadku otrzymania z Urzędu Miasta w Radlinie dotacji w wysokości do 85% kosztów całej inwestycji* 
jest Pani/Pan zainteresowany montażem w domu jednorodzinnym (dotyczy to budynków użytkowanych i oddanych 
do użytkowania):

a) kolektorów słonecznych,
b) ogniw fotowoltaicznych,
c) pompy ciepła,
d) pompy ciepła i ogniw fotowoltaicznych,
e) pompy ciepła i kolektorów słonecznych,
f) kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
g) kotłów na biomasę,
g) nie jest zainteresowana/y.

6. Czy macie Państwo ocieplony dom ?

TAK                                         NIE

7. Czy planujecie Państwo ocieplenie domu i kiedy?

TAK                                           NIE                               ................................................
                                                                                                                                                       (kiedy?)

Proszę o podanie numeru telefonu w celu możliwości skontaktowania aby omówić szczegóły techniczne danej 
instalacji.

* szacowany koszt montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW na dachu budynku mieszkalnego wynosi 4600 zł
(z dofinansowaniem). 

Dane osobowe:
Imię i Nazwisko Właściciela: 

........................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: 

........................................................................................................................................................................................
Adres/lokalizacja budynku-budowy (numer działki budowlanej): 

..................................................................................................................................................

Telefon 
kontaktowy/email: .....................................................................................................................................................

                        
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z gazyfikacją 
osiedla/miejscowości, oraz na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dziennik Ustaw nr 133.
Powyższa zgoda NIE OBEJMUJE zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych.

.......................................…                                                                …………………………………………..
          miejsce i data                                                                                              czytelny podpis                                 

DZIĘKUJEMY
Dziękujemy za poświęcony nam czas i wypełnienie ankiety.

mailto:gke@radlin.pl

