
Obowiązkowa Ankieta 

Nt. indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Janowice Wielkie 

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Gminy Janowice Wielkie lub mailowo na adres: 

eko@janowicewielkie.eu w terminie do dnia 17.12.2021 r.    

Jeśli przekazał Pan/Pani ankietę wcześniej - nie trzeba uzupełniać jej ponownie! 

1 Adres budynku/ lokalu 

 
Miejscowość 

………………………..……………… 

Ulica 

………………………………………………… 

numer budynku/lokalu 

……………………………… 

2 Charakterystyka Budynku 

 

Ankieta Dotyczy:               □ całego Budynku □ lokalu w budynku 

Typ budynku 

 mieszkalny 
jednorodzinny 

 mieszkalno- 
usługowy 

 handlowy  obiekt 
niezamieszkały 

□ mieszkalny 
wielorodzinny

usługowy  budynek 
gospodarczy

inny 

………………………… 

 
Ogrzewana powierzchnia ………………………………………………. m

2 

3 
Źródło ciepła na paliwo stałe  stosowane w budynku/lokalu (Jeżeli nie są znane dokładne dane można podać 

orientacyjne) 

 

 
Liczba 

urządzeń 

Zastosowanie 

Rok 
produkcji 

Rok 
instalacji 

     Moc 

Klasa (wybrać: 

ekoprojekt, klasa 5, 
klasa 4, klasa 3, 
poniżej klasy 3/brak 
klasy/ brak 
informacji) 

Ogrzewanie Woda 

użytkowa 

□ kocioł z ręcznym 
podawaniem 
paliwa 

…..   

    

□ kocioł z 
automatycznym 
podawaniem 
paliwa 

….. `  

    

□ piec kaflowy …..       

□ kominek …..       

□ piecokuchnia …..       

□ ogrzewanie 
olejowe 

….       

□ ogrzewanie 
gazowe 

…. ` `     

□ ogrzewanie 
elektryczne 

….       

□ pompa ciepła ….       

□ kolektory 
słoneczne 

….       

□ inny 
……………………….…. 

….       

 
źródło danych: 
 

 
□ Tabliczka znamionowa        □ Dokumentacja techniczna        □ Dane orientacyjne 

4 
Ilość paliwa zużywanego w ciągu roku w budynku/lokalu (Jeżeli nie są znane dokładne dane można podać 

orientacyjne) 

 

Rodzaj paliwa Ilość Rodzaj paliwa ilość 

Węgiel kamienny                                        ton Olej opałowy                                               litrów 

Węgiel brunatny                                        ton Gaz przewodowy                                                m
3
 

Ekogroszek                                        ton Butla gazowa 11kg                                                szt. 

Drewno                                        m
3 Zbiornik LPG/LNG                                                m

3 

Pellet/brykiet                                        ton Energia elektryczna                                                kW/h 



5 Czy w budynku dokonano termomodernizacji w przeciągu ostatnich 10 lat? Np. wymieniono okna 

 

 tak  nie   nie wiem 

Jakie modernizacje przeprowadzono w przeciągu ostatnich 10 lat? 

 Ocieplenie ścian  Ocieplenie dachu  Ocieplenie stropu 

 
Wymiana 

okien 

 Inne, jakie? 
…………….. 

6 Czy planuje się termomodernizację budynku w ciągu najbliższych 5 lat? 

  
□Tak 

 
□Nie 

 
□Trudno powiedzieć 

                                                                 Jeśli tak, to jakie modernizacje są planowane? 

 Ocieplenie ścian  Ocieplenie dachu 
 

 Ocieplenie 
stropu 
 

 Wymiana okien  Inne, jakie? 
…………………….. 
 

7 Czy planuje się wymianę źródła ogrzewania? 

 □Tak                               □Nie 
Jeżeli tak, to ile sztuk …………………………………………………………………………………………………………………………. 

na jaki rodzaj …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8  Czy w budynku jest kominek? 
 

  nie  tak (ile sztuk ……………………. ) 

Sposób użytkowania kominka: 
 do ogrzewania budynku                                                                          Nie jest używany  
 rekreacyjnie 
 do ogrzewania wody 

Ilość zużywanego paliwa podczas palenia w kominku w ostatnim roku  …………………………………………………………… 
9 Źródło pozyskanych danych (osoba wypełniająca ankietę) 

    Właściciel/lokator                                  Zarządca                                                         Inne …..……….…………… 

Data wypełnienia ankiety ……………2021 

Czytelny osoby wypełniającej  ankietę ………………………………………………………………………………………………….. 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dn. 
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 – jest Urząd Gminy w Janowicach Wlk., ul. 
Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (zwany dalej UG).  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy przez e-mail: admin@janowicewielkie.eu lub poprzez siedzibę 
UG.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Gminy Janowice Wielkie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego nr XXI/505/20 z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza. , w kategorii 
danych zwykłych.  

4) Jedynie w powyższym celu i zakresie mogą być przekazywane osobom trzecim, w  tym do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo przenoszenia, a także do wniesienia skargi do 
podmiotu nadzorczego.  

5) W oparciu o zebrane dane nie będzie się podejmowało zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y 
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaliczenie Państwa źródeł ciepła jako 
pozaklasowe tzw. „kopciuchy”. 
 

mailto:admin@janowicewielkie.eu

