Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1.

Lokalizacja lokalu/budynku *
Miejscowość i nr domu:
………………………………………………………………………………………………………..

Adres

ilość lokali w budynku: …………………………………………………………………
2.

Typ budynku *
jednolokalowy 
mieszkalny

wielolokalowy 

mieszkalno-usługowy

3.

usługowy

przemysłowy

pustostan

Rok budowy budynku
 1970 i starsze

 1971-1980

 1981-1990

 1991-2000

 2001-2010

 po 2011 roku

4.

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu*
.....................m2
Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła)* - (możliwość wielokrotnego wyboru)
 Ogrzewanie olejowe
Ogrzewanie na paliwo stałe

5.

Ogrzewanie gazowe

 Ogrzewanie elektryczne

Odnawialne źródło energii

Inne źródło ogrzewania
(jakie?)…………………………………………

Brak ogrzewania
Czy kocioł został wymieniony w roku …….?*
6.



7.



2017

2019

Sposób przygotowania c.w.u.
 bojler/pogrzewacz elektryczny  piecyk gazowy

7.



2018

 kocioł na paliwa stałe

 OZE………………………

inne……………………

Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
P Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz
klasa kotła (zaznaczyć odpowiednie rubryki)
Od 5 do 10 lat
Indywidualny piec
………[szt.]*………[kW]
Do 5 lat *
Powyżej 10 lat *
C.O.
*
zasilanie ręczne kotły pozaklasowe*

zasilanie ręczne, kotły - klasa 3*

zasilanie ręczne, kotły - klasa 4*

zasilanie ręczne, kotły - klasa 5*

zasilanie ręczne, kotły – ecodesign*

zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe *

zasilanie automatyczne kotły - klasa 3 *

zasilanie automatyczne kotły - klasa 4 *

zasilanie automatyczne kotły - klasa 5 *

zasilanie automatyczne kotły – ecodesign*

Piec kaflowy

………[sztuk]………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Koza na węgiel/
drewno

………[sztuk]………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Kominek

………[sztuk]………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Trzon kuchenny

………[sztuk]………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 
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8.

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)*
Rok: …………..

9.

Węgiel

………..… [Mg]

Biomasa/Drewno

………..… [m3]

Ekogroszek

………..… [Mg]

Inne paliwa stałe:

…….…….. [Mg]

Czy w budynku przeprowadzono termomodernizację?*
Tak 

Nie 

11.

Nie wiem 

Zastosowane obecnie odnawialne źródła energii:*
kolektory słoneczne 

12.

pompa ciepła

fotowoltaika

Inne (jakie?) ……………………….

Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?*
Tak 

miejska
sieć ciepłownicza

Nie 

Nie wiem 

Czy planuje się wymianę systemu grzewczego na ?*




ogrzewanie
ogrzewanie
ogrzewanie
OZE
olejowe
gazowe
elektryczne


inne
(jakie? )
…………………….

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:……………………………………………*
13.

Źródło pozyskanych danych*
Właściciel/lokator

Zarządca

UWAGI:

*) – pola obowiązkowe
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w
Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres email : sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl,
tel.33/8766-218.
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony
danych, przesyłając e-mail na adres ochronadanych@kalwaria-zebrzydowska.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6, ust.1, lit.c oraz w
celu wzięcia udziału w ankiecie dla programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kalwaria
Zebrzydowska.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na
podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z
przepisów ustawowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty przetwarzające lub
nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do treści swoich danych
2. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo wniesienia sprzeciwu,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie będzie podejmował
wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Data: ……………………………………………………………….

Czytelny Podpis

Strona 3 z 3

