ANKIETA
INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SZCZYTNA
Lp.

Województwo:
dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Gmina:
Miejscowość:
Szczytna
Lokalizacja lokalu/budynku

1.

Adres:

ulica:…………………...

nr budynku:…………………………………
nr działki ewidencyjnej:……………….

nr
lokalu:………………

ilość lokali w budynku:………………………….

2.

Typ budynku
jednorodzinny (1 lub 2 lokale mieszkalne)

mieszkalno –
usługowy

mieszkalny
3.

wielorodzinny (3 i więcej lokali mieszkalnych)

użyteczności
publicznej

usługowy

Powierzchnia oraz kubatura ogrzewanego budynku/lokalu
Powierzchnia……………………..m2

4.

Inny

Kubatura………………………m3

Rodzaj ogrzewania stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródło ciepła)
Liczba urządzeń

Rodzaj
stosowanego
paliwa

Moc [kW]

Ilość stosowanego
paliwa

Ogrzewanie na paliwo stałe
Ogrzewanie olejowe
Ogrzewanie gazowe
Ogrzewanie elektryczne
Inne źródła ogrzewania
(jakie?)
………………………………………….

5.

Data produkcji lub wiek kotła
rok produkcji……………….

do 3 lat

6.

od 3 do 8
lat

powyżej 8 lat

brak informacji

klasa 5

Ecodesign

Klasa kotła
pozaklasowy

7.

klasa 3

klasa 4

Sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej

bojler/podgrzewacz
elektryczny

piecyk/kocioł
gazowy

kocioł na
paliwo stałe

odnawialne
źródła
energii(jakie?)
…………………………….
…………………………….

inne
…………………………..
…………………………..

8.

9.

Istniejące źródło energii odnawialnej
kolektory słoneczne
panele
pompa
pompa ciepła do
fotowoltaiczne
ciepła do
centralnego
ciepłej wody
ogrzewania i
użytkowej
ciepłej wody
(c.w.u.)
użytkowej (c.o. i
c.w.u.)
Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?
Tak

inne: ……………
………………………...
………………………….

Nie

Nie wiem

Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji?
ocieplenie ścian
10.

ocieplenia dachu

ocieplenie
stropu

wymiana okien

wymiana drzwi

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

ogrzewanie gazowe

Nie
Planuje się wymianę systemu grzewczego na:
ogrzewanie
olejowe

ogrzewanie
elektryczne

OZE
(odnawialne źródła
energii)

Nie wiem
Inne (jakie?)
…………………………..
…………………………..
……………………………

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła……………………………
UWAGI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Szczytnej.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję, że:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Szczytnej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42,
57-330 Szczytna, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: szczytna@szczytna.pl , tel. 74 8683 305 oraz pisemnie
na adres siedziby administratora.
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej jest Pani Joanna Zachariasz, adres poczty elektronicznej:
corso.rodo@wp.pl
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szczytna. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w
prawie miejscowym: uchwała nr XXI/505/20 sejmiku województwa dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia
programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3,
jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej.
Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi wprowadzenie danych do Bazy
Inwentaryzacji.

….……………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby wypełniającej ankietę)

-DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY-

