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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała 
  

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

W związku z opracowywanym przez Gminę Biała dokumentem pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Biała”, zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Gminy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, 
które planują w latach 2015-2020 przeprowadzenie inwestycji, mogących wpłynąć na obniżenie zużycia 
energii.  

Przekazane przez Państwa informacje zostaną zamieszczone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Biała. Dokument ten będzie podstawą do ubiegania się o dotacje ze środków publicznych na 
wszelkie inwestycje infrastrukturalne w gminie, również te realizowane przez podmioty prywatne. 
Nieumieszczenie działań w dokumencie znacząco utrudni pozyskiwanie dotacji.  

Ankiety nie są podstawą do przyznania dofinansowania. 

 

Wypełnioną ankietę należy przekazać do sekretariatu Urzędu do dnia 30.06.2015 r. lub wypełnioną 
elektronicznie na adres: sekretariat@biala.gmina.pl 

 

Dane przedsiębiorstwa 

 
Nazwa………………………………….… 

Adres ……………………………………… 

NIP ………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:……………………………  

Telefon ……………………………………… 

e-mail……………… 

Dane związane z gospodarką 
energetyczną przedsiębiorstwa: 

 
Termomodernizacja budynków (docieplenie ścian, stropów, wymiana 
okien, drzwi)      □  TAK   □ NIE 

 
Aktualne źródła ciepła: …………………………… 

Zużycie paliwa w roku 2014……………………Mg 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 ………………………kWh 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
Planowane do realizacji inwestycje wpływające na poprawę gospodarki niskoemisyjnej na 
terenie Gminy (dotyczy jedynie inwestycji, które spowodują zmniejszenie emisji CO2 w stosunku do 

stanu sprzed realizacji): 
 

 
Rodzaj planowanej inwestycji: 
 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Nazwa i krótka charakterystyka planowanych 
inwestycji (np. modernizacja kotłowni, zmiana 
paliwa, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne, instalacja odnawialnych 
źródeł energii: paneli solarnych, paneli 
fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, innych) 

 
Data realizacji planowanej inwestycji: 

 
□  2015  □  2016  □  2017  □  2018  □  2019  □  2020  □ po 2020 

 
Rodzaj planowanej inwestycji: 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… Planowany zakup pojazdów samochodowych 

dla przedsiębiorstwa w latach 2015-2020 
 
Data realizacji planowanej inwestycji: 

 
□  2015  □  2016  □  2017  □  2018  □  2019  □  2020  □ po 2020 

Przewidywane źródła finansowania (prywatne, 
UE, kredyt) oraz wartość w zł 

 
□ Własne 

 
□ Kredyt 

 
□ UE 

□ Inne ……………………………………….……..…(jakie?)  

Planowany koszt inwestycji ……………………..………  zł 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowej ankiecie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2014, poz. 1182). 

 
 
 
 
 
 

………………………… 
Podpis 


