PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY NOWOGARD

GMINA NOWOGARD 16 PAŹDZIERNIKA 2015 PRZYSTĄPIŁA DO
OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
CELE OPRACOWANIA PLANU:

KORZYŚCI Z OPRACOWANIA PGN:

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII ZE
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Osiągnięcie celów odbędzie się poprzez realizację zgłaszanych
zadań. W ramach opracowania PGN zostanie również
przeprowadzona inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
z wykorzystaniem ankietyzacji telefonicznej.

»» rozwój infrastruktury komunikacyjnej
»» zwiększenie komfortu cieplnego mieszkańców
»» oszczędności finansowe z tytułu redukcji zużycia paliw
i energii
»» poprawa jakości powietrza
»» zwiększenie wykorzystania OZE
»» rewitalizacja przestrzeni publicznej
»» zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy
ZADANIA WPISANE DO PLANU BĘDĄ
MOGŁY BYĆ DOFINANSOWANE M.IN. ZE
ŚRODKÓW UNIJNYCH NA LATA 2014-2020

ZGŁASZANIE ZADAŃ:
PRZYKŁADOWE ZADANIA:
•
•
•
•

termomodernizacja budynków,
montaż instalacji OZE (kolektory, panele
fotowoltaiczne, pompa ciepła itp.),
wymiana źródła ciepła (nowy piec),
modernizacja przedsiębiorstw.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nowogard i chcesz uzyskać
dofinansowanie na planowane przedsięwzięcie lub jesteś
zainteresowany zgłoszeniem zadania do PGN, zapraszamy
do wypełnienia ankiety znajdującej się na odwrocie, stronie
internetowej www.nowogard.pl/PGN lub w Urzędzie Gminy.
Wypełnione ankiety należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
pgn.nowogard@carbonengineering.pl
lub dostarczyć na adres:
Urząd Gminy w Nowogardzie,
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard

ANKIETA - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWOGARD
Zgłoszenie zadania nie obliguje do jego realizacji. Rok bazowy inwentaryzacji emisji 2013.

1. Czy jest Pan/Pani zainteresowany wymianą ogrzewania na bardziej energooszczędne? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Tak

Nie

Tak, tylko w przypadku dofinansowania

2. Na wykorzystanie jakiego źródła ciepła zdecydowałby się Pan/Pani (w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1)?
(w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1, można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

gazowe

nowoczesne węglowe

z sieci ciepłowniczej

kocioł na biomasę

inne

3. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a dodatkowym wykorzystaniem OZE? Jeżeli tak, to jakim? (OZE - odnawialne źródło energii, np.
kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, siłownie wiatrowe, biogazownie, kotły na biomasę np. pelet. Proszę zaznaczy jedną odpowiedź)

Tak

kolektory słoneczne

Nie

Tak, tylko w przypadku dofinansowania

panele fotowoltaiczne

pompy ciepła

siłownie wiatrowe

kotły na biomasę

biogazownie

4. Czy jest Pan/Pani zainteresowany termomodernizacją budynku/obiektu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Tak*

Nie

Tak, tylko w przypadku dofinansowania*

*Prosimy o załączenie do ankiety audytu budynku lub w przypadku jego braku wypełnienie części poniżej
ściany zewnętrzne

ocieplenie dachu

wymiana stolarki okienno-drzwiowej

wymiana/modernizacja źródeł ciepła (wymiana kotła)

5. Charakterystyka techniczna budynku:
Adres budynku:

Powierzchnia użytkowa budynku (ogrzewana):

Wiek budynku:

<1945

Stan izolacyjności budynku:

1945-1970

1971-1978

Budynek niedocieplony

1979-1988

1989-2002

> 2002

Budynek dobrze docieplony

Budynek częściowo docieplony

Wykorzystanie paliw do ogrzewania budynku (c.o.) i przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
Rodzaj paliwa

Zużycie
(c.o. + c.w.u.)

Kierunek wykorzystania
c.o.*

Rodzaj paliwa

c.w.u.*

energia elektryczna [kWh]

olej opałowy [dm3]

ciepło sieciowe [GJ]

węgiel [ton]

gaz ziemny [m ]

drewno/biomasa [ton]

gaz ciekły (propan/butan, LPG) [dm3]

inne

3

Zużycie
(c.o. + c.w.u.)

Kierunek wykorzystania
c.o.*

c.w.u.*

* proszę zaznaczyć „x” w przypadku wyboru

6. W przypadku chęci zgłoszenia inwestycji/zadań nie wymienionych powyżej, proszę o uzupełnienie poniższego punktu:
Nazwa zadania:
Szczegółowy opis zadania:
(stan przed i po jego realizacji,
wskazanie oszczędności paliw/energii,
rodzajów wykorzystywanych paliw)

7. Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Data i miejscowość:

Typ interesariusza:

osoba prywatna

przemysł

usługi

Adres do przesłania ankiety: pgn.nowogard@carbonengineering.pl
W razie pytań prosimy o kontakt:
Po stronie Wykonawcy:
Agnieszka Abgaro

Konsultant ds. zmian klimatu
E-mail: PGN.Nowogard@carbonengineering.pl
Tel. kom.: 12 376 82 43

Po stronie Zamawiającego:
Joanna Krępa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
E-mail: jkrepa@nowogard.pl
Tel. 91 392 62 32

