
 

 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry 

 
KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

 
Karta służy do przekazania wykonawcy projektu aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Tarnowskie Góry informacji o działaniach, które miałyby być uwzględnione w projekcie 
dokumentu i które zgłaszający przewiduje zrealizować do roku 2020.  

Karty projektu można składać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Tarnowskich Górach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wydział Ochrony Środowiska ul. 
Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry lub elektronicznie na adres e-mail: j.flak@um.tgory.pl, 
duda@pgksa.pl 

 

Nazwa działania1:   

Podmiot wdrażający:  

Adres, nr 
kontaktowy telefonu,  
adres mail:  

 
 
 

Orientacyjny czas 
realizacji: 

 

Źródła finansowania: 
 
 
 

Opis działania: 

Adres obiektu, 
którego działanie 
dotyczy 

Obszar działań2 
Orientacyjny 
koszt działania 

   

 
Tarnowskie Góry., dnia ……….…..…….        Podpis osoby upoważnionej …………………………………….. 

                                                      
1 Np. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych”; „Wymiana źródeł ciepła w budynkach oświatowych”, itp.  
2 Obszar działań obejmuje w szczególności: termomodernizację obiektów (w tym wymianę stolarki, ocieplenie 
ścian i dachu), wymianę starych i niskosprawnych pieców na sprawniejsze i mniej emisyjne, zabudowę 
odnawialnych źródeł energii (w tym kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła) oraz 
podłączenie do sieci ciepłowniczej. 
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Ankieta dotycząca zużycia energii 
na potrzeby aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry 

 

 
 

Nazwa 

firmy/ 

instytucji  

  Adres  

 

Prosimy o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi krzyżykiem „x” w kratce obok lub uzupełnienie danych 

liczbowych/opisowych.  

 

1.Skrócony opis działalności / rodzaj eksploatowanej instalacji 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Działalność jest prowadzona: 

  poza obiektami budowlanymi     w budynku mieszkalno-usługowym  

       
  w budynku wolnostojącym      

 

3. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek 

budynku) 

 6. Rodzaj okien (PCV, drewniane)  

  

 

 

 

 

  
4. Ogrzewana powierzchnia użytkowa w 

m2    

 7. Liczba osób przebywających / pracujących  

    
5. Liczba kondygnacji  8. Czas pracy firmy w ciągu doby  

    

 

9. Wykaz źródeł energetycznych związanych z emisją do powietrza (kotły) wraz z mocami w kW  

  węglowy, moc :    olejowy, moc : 

       
  na paliwo stałe np. drewno, moc :    gazowy, moc : 

       
  węzeł cieplny, moc zamówiona:    inny (jaki?) ..………………………………………… 
       

  Planowana jest wymiana źródła ciepła na ……………………………. ……………………………………………… 

 

 

10. Podać zużycie 2013 2014 2015 2016 

paliwa ton/rok albo m3/rok      
     

ciepła GJ/rok     
     

energii elektrycznej kWh/rok     

 


