АНКЕТНИ ЛИСТ

Поштовани грађани,
Општина Пантелеј, град Ниш и ЈКП" Градска топлана" Ниш интензивно раде на пројекту
топлификације вашег насеља у циљу смањења аерозагађења, очувања животне средине и
очувања здравља људи и деце. Поред саобраћаја и индустријских постројења, један од
главних узрока аерозагађења у зимском периоду је начин грејања и врсте коришћених
енергената за грејање индивидуалних стамбених објеката.
Наиме, већина индивидуалних стамбених објеката у нашем насељу-Дурлан (као и у већини
других насеља у граду и републици), користи углавном огревно дрво и угаљ као основни
енергент за загревање својих објекта у току грејне сезоне, чије сагоревање изазива велико
аерозагађење. Задњих неколико година, Град Ниш спада у најзагађеније градове у Србији , са
процентом загађујућих материја и гасова који вишеструко превазилазе дозвољене вредности.
Свесно или несвесно, сагоревањем дрвета, пелета и угља, уз неповољне временске услове који
су све учесталији (влажност ваздуха, ваздушни притисак, недостатак ветра…..) загађујемо
сопствени животни простор и ваздух који удишемо. Сведоци смо све већег броја оболелих од
болести дисајних органа, подједнако код деце као и код одраслих и старијих особа.
Коришћење електричне енергије за загревање, иако наизглед делује као чиста енергија, ствара
огромна загађења у области термоелектрана, јер се сагорева угаљ-лигнит врло ниске
енергетске вредности, уз велике губитке енергије у транспорту од електрана до наших
домаћинстава.
Резултати анкете ће бити коришћени у сврху израде реалније слике коришћења енергената за
загревање индивидуалних стамбених објеката у насељу Дурлан и на територији општине
Пантелеј. Циљ је проналажење решења за замену постојећих енергената који се користе за
грејање, смањење загађење ваздуха у току грејне сезоне, повећање енергетске ефикасности
енергетских извора и рационално коришћења енергетских ресурса у граду Нишу и Општини
Пантелеј.
Молимо Вас да на питања одговорите искрено и тако дате свој допринос у креирању будуће
топлификације насеља, здравије и очуваније животне средине.
Попуњавање анкете траје до 10-20 минута.
Хвала на сарадњи!
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1. Адреса објекта/становања ( улица, број и спрат):
___________________________________________________________
2. Тип вашег објекта:

o Стан – етажа (спрат) стамбеног објекта
o Кућа са више етажа (спратова)
o Пословни простор
o Друго ____________________________

3. Грејна површина објекта / етаже:
m2
4. Присуство изолације објекта:

o Спољашња изолација
o Унутрашња изолација
o Без изолације

5. Означите систем грејања у вашем објекту/етажи:

o Централно грејање
o конвектори,
Локално грејање (етажне пећи на чврсто/течно гориво, ТА пећи, грејалице, ел.
уљни радијатори, клима уређаји/инвертери……)
____________________________________ (напишите који је тип грејног тела )

6. Означите тип енергената који користите за грејање објекта / етаже:

o Електрична енергија
o Огревно дрво
o Пелет / дрвени брикет
o Угаљ __________________________ (напишите коју врсту угља најчешће користите )
o Природни гас (метан, CNG) / пропан-бутан ( TNG, LPG)
o Топлотна пумпа: вода/ваздух; ваздух/ваздух __________________ (напишите који тип)
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o (напишите
Комбиновано (више енергената) ______________________________________________
који енергенти)
o Друго _____________________
7. Уколико знате, унесите инсталисану снагу извора топлоте (котла, пећи,………. )
kW, kcal/h, тип___________________, произвођач __________________________
8. Да ли знате колики је степен искоришћења вашег извора топлоте- котла ( %)

o Да, ____________ % (напишите колико)
o Не знам

9. Да ли сте задовољни системом грејања који се користи у вашем објекту?

o Задовољан сам
o Делимично сам задовољан
o Нисам задовољан

10. Да ли вас активности око грејања оптерећују ( ложење, чишћење, припрема за сезону,
поправка кварова на опреми, замена дотрајале опреме…….)?

o Веома
o Мало
o Не оптерећује ме

11. Да ли сте задовољни односом улагања (трошкови набавке енергента
активности) у грејање и квалитет грејања и комфор који се добија ?

и додатне

o Задовољан сам
o Делимично сам задовољан
o Нисам задовољан

12. Колика је просечна количина енергента коју утрошите у току једне грејне сезоне

o Основни енергент _______________ ________________( m3, tona, kWh,….)
o Допунски енергент _______________ _________________ ( m3, tona, kWh,….)
o Остало ________________________________
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13. Колики су ваши просечни трошкови грејања у току једне грејне сезоне (енерегент,
транспорт, складиштење, чишћење котлова и димњака, рад циркулационе пумпе,
замена и поправка опреме и котла, ………..)

o Мањи од 50.000 дин.
o 50.000 do 80.000 дин.
o 80.000 do 120.000 дин.
o Виши od 120.000 дин.
o ________________________ (напишите колико)

14. Да ли сматрате да би плаћање грејања/енергента на месечне рате било повољније за
ваш буџет и стандард

o Да, било би повољније
o Не би било повољније
o Не би утицало на мој стандард

15. Како оцењујете квалитет ваздуха у насељу у току грејне сезоне?

o Веома лош
o Незадовољавајући
o Задовољавајући

16. Да ли сматрате да је неопходна промена начина грејања, одн. промена енергента да
би се смањило аерозагађење у насељу/месту у току грејне сезоне

o Да, неопходно је
o Не
o Не би утицало

17. Да ли сте спремни да се, у циљу очувања здравља људи и деце, животне средине и
смањења аерозагађења у насељу/граду, прикључите на систем даљинског грејања
који би користио природни гас као енергент уместо постојећег енергента који
користите ( уз повољне услове прикључења, на више рата - до 36, плаћање грејања
месечно-према стварно испорученој топлотној енергији очитаној на вашем
калориметру, итд.)

o Прикључио бих се
o Не бих се прикључио
o Неодлучан сам, али сам заинтересован
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18. Да ли би сте хтели да обавите разговор са стручном службом општине Пантелеј и
Топлане у циљу добијања свих техничких, финансијских и других информација
везаних за ваше евентуално прикључење на систем даљинског грејања

o Заинтересован сам и желим додатне информације
o Нисам заинтересован
o Неодлучан сам, али желим додатне информације

Контакт телефон на који можете да ме контактирате у вези заказивања разговора и
пружања додатних информација о начину и трошковима прикључења на даљински
систем грејања
Моб.тел. 0648330556,
Име и презиме : Зоран Ђорђевић

Зоран Ђорђевић
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