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Ankieta dla przedsiębiorców  

 
W związku z przygotowywanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety na lata 2014 – 2020 
zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców planujących inwestycje zmniejszające zużycie energii oraz 

emisję CO2 o wypełnienie poniższej karty informacyjnej. 

Przekazane przez Państwa informacje zostaną zamieszczone w dokumencie ogólnodostępnym na stronie 
UM Kalety, a ich zgłoszenie oznacza wyrażenie woli ich realizacji we wskazanym zakresie i terminie. 
W przypadku niepełnych ankiet nie będą one uwzględniane w opracowaniu. 

Ankiety nie są podstawą do przyznania dofinansowania. 
 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa, NIP, 
Profil działalności, dane kontaktowe do 
osoby udzielającej informacji. 

Nazwa ……………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………… 

Profil działalności ……………………………………………………………… 

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

Telefon ……………………………………………………………… 

Email ……………………………………………………………… 
Podstawowe informacje dotyczące 
przedsiębiorstwa: 
 

Powierzchnia zabudowana: ……………… m2 

Rok budowy ……………………… 

Budynki ocieplone         □  TAK   □  NIE 

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

Zużycie energii cieplnej w roku 2014 ………………………kWh 

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] 

Nazwa i krótka charakterystyka 
inwestycji  

 
 
 

Czy inwestycja wymaga oceny 
oddziaływania na środowisko  
(zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 
03.10.2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko - Dz.U. 
z 2013 r.poz.1235 z póź. zmianami) 

 □ TAK       □ NIE 

 Okresu realizacji inwestycji 
(zaznaczyć) 
 

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

 
Źródła finansowania (prywatne, UE, 
kredyt) oraz wartość w setkach 
tysięcy zł. 
 

□  Własne 

□  Kredyt 
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□  UE 

□  Inne ………………………………………(jakie?) 

Koszt inwestycji ………………………… tys. zł 

Pozyskane decyzje, uzgodnienia, 
pozwolenia 
 

□  Uzgodnienia branżowe 

□  Ocena oddziaływania na środowisko 

□  Decyzja środowiskowa 

□  Pozwolenie na budowę 

Efekty inwestycji 

□  Zmniejszenie emisji CO2 o ………………………… ton rocznie 

□  Zmniejszenie zużycia energii o ………………….kWh rocznie 

□  Zmniejszenie zużycia paliwa  o ………………………………………… rocznie (wskazać typ 
paliwa i ilość). 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione 
powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Jednoczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowej karcie 
informacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2014 poz. 1182). 

 
 
 
 
 
 
………………………… 

            Podpis 
 
 
 
 
 


