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4. ANKIETYZACJA 
 

W imieniu władz gminy Lędziny chcemy Państwu zaproponować uczestnictwo w 
przygotowywanym do realizacji na terenie naszej Gminy “Kompleksowym Programie 
Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny”.  

W związku z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. na 
preferencyjne warunki dofinansowania zadań mogą liczyć jedynie te projekty, które w sposób 
kompleksowy rozwiązują problemy z zakresu planowania energetycznego, zarządzania 
energią i środowiskiem oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego.  

Całość zadań realizowanych w ww. zakresie przez Gminę Lędziny ujęto w 
“Kompleksowym Programie Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w 
Gminie Lędziny”, który szeroko opisywaliśmy juŜ na łamach biuletynu BIL. 

Celem “Kompleksowego Programu …” jest między innymi umoŜliwienie instytucjom, 
podmiotom  gospodarczym oraz uŜytkownikom indywidualnym dokonania wymiany 
aktualnie eksploatowanych starych kotłów i pieców opalanych paliwami stałymi na 
urządzenia grzewcze posiadające certyfikaty/atesty potwierdzające spełnienie wymogów 
odnośnie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz urządzenia grzewcze 
wykorzystujące odnawialne źródła energii. W Programie przewiduje się równieŜ połączenie 
działań związanych z modernizacją źródeł ciepła z działaniami termomodernizacyjnymi 
(ocieplenie ścian, stropów, montaŜ zaworów termostatycznych itp.). Dlatego gorąco 
zachęcamy Państwa do wyraŜenia swojej opinii poprzez wypełnianie ankiet.  

Czynnikiem niezbędnym i decydującym o powodzeniu i efektach zamierzonych 
działań Gminy w zakresie organizacji i planowania energetycznego oraz poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego, jest pozytywny i zaangaŜowany współudział (najczęściej na 
zasadzie dobrowolności) moŜliwie wszystkich mieszkańców, instytucji i podmiotów 
gospodarczych działających na terenie Gminy. 

Rzeczywiste dane i informacje uzyskane drogą ankietyzacji umoŜliwiają właściwe 
określenie potrzebnych nakładów inwestycyjnych oraz pozwolą na optymalne wykorzystanie 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.  

Prosimy o wypełnienie ankiet równieŜ przez te osoby, instytucje i podmioty 
gospodarcze, które wypełniały ankietę w ramach “Programu ograniczenia niskiej emisji” w 
roku 2003. Uaktualnienie w stosunku do poprzedniej ankiety dotyczy głównie zakresu 
inwestycji oraz Państwa finansowego udziału własnego w projekcie, gdyŜ realizacja 
programu bez udziału własnego nie jest moŜliwa. Prosimy takŜe o wypełnienie ankiet 
przez wszystkie instytucje, podmioty i osoby prywatne, które nie zamierzają przystąpić do 
planowanych programów inwestycyjnych, poniewaŜ uzyskane dane pozwolą na dalsze 
planowanie energetyczne na terenie Gminy m.in. na opracowanie “Projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lędziny” oraz 
pozwolą na aktualizację przyjętego w czerwcu 2004 r. uchwałą Rady Miasta “Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Lędziny”. 

Ankieta wstępna stanowi jedynie deklarację co do przystąpienia do 
“Kompleksowego programu…” i nie zobowiązuje do ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 
Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu wszyscy Państwo, którzy zdecydują się przystąpić do 
Programu zostaną poinformowani o dokładnych warunkach proponowanego rozliczenia 



poprzez przedstawienie projektu umowy. Wówczas zdecydują Państwo czy podpisać umowę 
uczestnictwa w Programie, czy nie. Osoby, które złoŜą ankietę będą mogły uczestniczyć w 
programie w pierwszej kolejności. Ostateczny termin składania ankiet – zgodnie z przyjętym 
harmonogramem działań – wyznaczono do dnia 7 lutego 2005 r. Jednocześnie informujemy, 
Ŝe dofinansowaniem w ramach przygotowywanych programów nie będą objęte zadania 
juŜ zrealizowane.  

PoniŜej przedstawiamy Państwu wykaz punktów na terenie Gminy Lędziny, gdzie od 
początku stycznia będzie moŜna otrzymać ankietę wstępną “Kompleksowego programu 
działań...”.  

W miejscach tych będzie równieŜ wywieszony przykładowy wzór wypełnionej 
ankiety.  

I. Goławiec 
1. Sklep spoŜywczy p.  Krzysztof Rudnicki obok Szkoły Nr 4, ul.Folwarczna 5 

 2. Sklep spoŜywczy w pawilonie GS, ul. Goławiecka 53 
 3. Sklep spoŜywczy p. Krzysztof  Rudnicki, ul. Goławiecka 116 
 4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Goławiecka 36 
II. Górki  
 1. Dom Handlowy, Szenwalda 74 
 2. Piekarnia “Ścierski”, ul. Szenwalda 86 
 3. Urząd Poczty, ul. Szenwalda 49  
 4. Klub Pszczelarza, ul. Szenwalda 49 
III. Hołdunów 
 1. Sklep “Rolnik”  - Baza SHU “Jedność”, ul. Hołdunowska 7 
 2. PGK “Partner”, ul. 25-lecia 21 
 3. Urząd Poczty, ul. Hołdunowska 18b 
 4. Sklep spoŜywczy “ART” p. Gruca, ul. Palmowa 13 
IV. Lędziny 
 1. Piekarnia i Zakład Fotograficzny – Wanot, ul. Lędzińska 153 
 2. Sklep wielobranŜowy p. Ficek, ul. Sobieskiego 26 
 3. Urząd Poczty, ul. Lędzińska 184 
 4. Sklep wielobranŜowy, ul. Zakole 1  
 5. Urząd Miasta Lędziny, pokój 205, ul. Lędzińska 55 
Ankiety te skierowane są przede wszystkim do właścicieli zabudowań prywatnych 

mieszkalnych oraz zabudowań mieszkalno-usługowych. Dla wspólnot mieszkaniowych oraz 
większych instytucji i podmiotów gospodarczych, ze względu na większy zakres zadań, 
przygotowano bardziej szczegółowe kwestionariusze energetyczne, które dostępne są w 
Urzędzie Miasta Lędziny, pokój 205. W związku z tym, prosimy wszystkich Zarządców 
Wspólnot Mieszkaniowych, przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych przystąpieniem 
do Programu ,z którymi nie nawiązaliśmy jeszcze współpracy, o pilny kontakt. 

Komplet ankiet i kwestionariuszy dostępny będzie takŜe na stronie internetowej 
www.ledziny.pl jako załączniki do dokumentu “System Zarządzania Energią Środowiskiem 
w Gminie Lędziny”. 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów związanych z prawidłowym 
wypełnieniem ankiet i kwestionariuszy, informujemy, Ŝe w godzinach pracy Urzędu Miasta, 
w pokoju nr 205, mgr inŜ. Daniel Wolny - Specjalista ds. Zarządzania Energią i 
Środowiskiem w Gminie Lędziny,  udzieli Państwu bezpośrednio lub telefonicznie - 
tel.: 216-65-11 wew. 25, konsultacji i koniecznej pomocy. Pytania i problemy związane 
z wypełnianiem ankiet moŜna takŜe kierować na adres e-mail:  energia@ledziny.pl 



Wypełnione ankiety i kwestionariusze prosimy składać w Urzędzie Miasta Lędziny w 
pok. 205 lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta z dopiskiem na kopercie 
"Ankieta". 

 
Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem 

mgr  inŜ. Daniel Wolny – specjalista ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem 
 
 
 


