MIWOP

2020
ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W GMINIE ZBUCZYN

1)

DANE ADRESOWE:

Imię i nazwisko osoby podającej informacje -………………………………………………………………
Miejscowość - ………………………………………………………………………………………………
Ulica/numer budynku - ……………………………………………………………………………………..
2)

DANE O BUDYNKU/LOKALU

a)

Typ/rodzaj budynku,



mieszkalny
 mieszkalno – usługowy
użyteczności publicznej  przemysłowy

 usługowy
 pustostan

Jaka jest powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu wyrażona w m2,

b)

……………………..m2
Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?

c)



d)

tak
nie
budynek nie wymagający termomodernizacji
Zakres przeprowadzonej termomodernizacji




ocieplenie ścian
wymiana okien

 ocieplenie dachu
 wymiana drzwi

3)

DANE O ŹRÓDLE/ŹRÓDŁACH CIEPŁA:

a)

kocioł na paliwa stałe:

 ocieplenie stropu

liczba źródeł - ………………………….
charakter produkowanego ciepła



ogrzewanie
ciepła woda użytkowa

rodzaj komory spalania




otwarta1
zamknięta2
brak informacji – jeśli nie jest znany

klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję






brak klasy lub brak informacji
klasa 3
klasa 4
klasa 5
ekoprojekt

1

OTWARTA KOMORA SPALANIA - powietrze pobierane jest z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł (z kotłowni). Ilość
powietrza potrzebna do spalania doprowadzana jest przez kratkę wentylacyjną w ścianie budynku.
2 ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA – powietrze potrzebne do spalania pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz budynku.
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sposób podawania paliwa





ręczny bez wentylatora,
ręczny z wentylatorem,
podajnik automatyczny,
brak informacji – jeśli nie jest znany,

urządzenie odpylające



nie
tak

deklarowana sprawność urządzenia odpylającego …………….[%],
sprawność cieplna wynosi:



…………%
brak informacji – jeśli nie jest znana

rok instalacji kotła……………
rok produkcji kotła



……………rok
brak informacji – jeśli nie jest znany

moc [kW]



………… [kW]
(brak informacji – jeśli nie jest znana)

źródło danych




z tabliczki znamionowej
z dokumentacji technicznej
inne – podać jakie ……………………………………………………
kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne (właściwe podkreślić):

b)

liczba źródeł………………
charakter produkowanego ciepła



ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
pompa ciepła, kolektory słoneczne –charakter produkowanego ciepła

c)

charakter produkowanego ciepła



ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek (właściwe podkreślić):

d)

liczba źródeł…………………
charakter produkowanego ciepła



ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
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rodzaj komory spalania




otwarta
zamknięta
brak informacji – jeśli nie jest znany

spełnia wymagania ekoprojektu




tak
nie
brak informacji

urządzenie odpylające



nie
tak

deklarowana sprawność urządzenia odpylającego ………………[%],
sprawność cieplna wynosi



………………%
brak informacji – jeśli nie jest znana

rok instalacji …………………
rok produkcji



……… rok
brak informacji – jeśli nie jest znany

moc [kW]



……… [kW]
brak informacji – jeśli nie jest znana

źródło danych



e)

z tabliczki znamionowej
z dokumentacji technicznej
inne – podać jakie……………………………………….
piec kaflowy:

liczba źródeł……………
rodzaj komory spalania




otwarta
zamknięta
brak danych – jeśli nie jest znany,

urządzenie odpylające



nie
tak

sprawność cieplna wynosi



……………%
brak danych – jeśli nie jest znana

rok instalacji …………………
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moc [kW]



………… [kW]
(brak danych – jeśli nie jest znana),

źródło danych




z tabliczki znamionowej
z dokumentacji technicznej
inne – podać jakie
roczne zużycie paliw dla kotła/pieca

g)













węgiel orzech ………………[ton],
węgiel kostka ………………[ton],
węgiel groszek …………… [ton],
węgiel miał …………………[ton],
węgiel brunatny …………… [ton],
drewno kawałkowe ……………[metr przestrzenny],
pellet/brykiet ………………..[ton],
inna biomasa ……………… [ton],
gaz przewodowy (sieć) ………………[m3],
gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG ……………….[m3],
olej opałowy ………………[litr],
brak informacji – jeśli nie jest znane
plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania:

h)

planuje wymianę systemu grzewczego na:







piec na paliwo stałe (spełniające normy)
ogrzewanie olejowe
ogrzewanie gazowe
ogrzewanie elektryczne
OZE
Inne (jakie)……………………………………………………
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119. 1 dalej jako RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zbuczyn reprezentowana przez Wójta, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, tel.: 25 641
63 90, e-mail: ug@zbuczyn.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn
oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zbuczyn.pl
3. Dane osobowe zawarte w ankiecie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dane osobowe są niezbędne do zadania
realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu realizacji projektu
dotyczącego inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Zbuczyn.
4. Administrator może powierzyć dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub
właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być przede wszystkim
administratorzy sieci komputerowych oraz systemów informatycznych.
5. Dane osobowe zawarte w ankiecie przetwarzane przez Gminę Zbuczyn będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu,
dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w ankiecie inwentaryzacyjnej przysługuje: prawo dostępu do danych oraz
prawo do ich sprostowania.
7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Gminę Zbuczyn danych osobowych zawartych w ankiecie inwentaryzacyjnej przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania wiarygodnych wyników inwentaryzacji .
9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane nie
będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
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