
ANKIETA 
,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Małkinia Górna’’ 

 
1. Dane:  

Imię i nazwisko osoby ankietowanej: ………………………………………., telefon ……….………….…….,  
Adres budynku:  
Powiat …………………. , Gmina …………………………., Miejscowość ………..…………………………, 
Ulica …………………………………………….., Nr budynku ……………, Nr lokalu …………….. 

2. Forma własności:   właściciel / współwłaściciel / najemca 
3. Typ budynku: 

□ jednorodzinny   □ wielorodzinny   □ usługowy  □ handlowy □ użyteczności publicznej   □ przemysłowy    
□ pustostan   □ brak budynku w terenie 

4. Dane budynku/lokalu:  
     powierzchnia użytkowa budynku …………………………… [m²] 
5. Przeprowadzona termomodernizacja: 

□ tak                                     □ nie 
6. Rodzaj przeprowadzonej termomodernizacji: 

□ wymiana okien      □ wymiana drzwi     □ ocieplenie dachu/stropodachu    □ ocieplenie ścian zewnętrznych         
□ wymiana centralnego ogrzewania    □ instalacje OZE 

7. Czy w najbliższych latach planowane są prace związane z termomodernizacją budynku/lokalu: 
□ tak- wymiana okien      □ tak- wymiana drzwi     □ tak- ocieplenie dachu/stropodachu                                                               
□ tak- ocieplenie ścian zewnętrznych      □tak- wymiana centralnego ogrzewania      □ tak- instalacje OZE   □ nie 

8. Źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej: 
□ kocioł na paliwa stałe       □ kocioł gazowy      □ piecyk gazowy     □ bojler/podgrzewacz elektryczny 
□ OZE ………………………………………………………        □ inne …………………………………………. 

9. Czy w budynku wykorzystywane są odnawialne źródła energii (OZE): 
□ kolektory słoneczne                 □ biomasa                  □ogniwa fotowoltaiczne                    □ energia wiatrowa                                                             
□ pompa ciepła                □ budynek nie jest wyposażony w odnawialne źródła ciepła 

10. Charakter produkowanego ciepła: (proszę uzupełnić w przypadku gdy jest OZE (pompa ciepła, kolektory 
słoneczne) lub sieci ciepłowniczej. UWAGA, możliwość zaznaczenia obydwu charakterów produkowanego ciepła) 

□ ogrzewanie                  □ ciepła woda użytkowa 
11. Czy planuję w najbliższych latach wymianę źródła ciepła na nowsze, bardziej ekologiczne:                                                           
□ wymiana istniejącej instalacji na przyjazną środowisku             □ montaż instalacji OZE              □ brak planów       
□ inne …………………………………………….. 
12. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:  

□ ogrzewanie gazowe                □ ogrzewanie na biomasę (pellet)            □ ogrzewanie elektryczne 
□ OZE (np. pompa ciepła)          □ inne ……………………………………… 

13. Źródło ciepła budynku: (w przypadku ciepła systemowego - koniec ankiety) 
□ ogrzewanie indywidualne    □ ciepło systemowe (sieć ciepłownicza miejska/wiejska) 

14. Źródła ciepła indywidualnego: 
□ kocioł na paliwa stałe    □ kocioł gazowy   □ kocioł olejowy   □ ogrzewanie elektryczne   □ piec   □ piecokuchnia        
□ piec wolnostojący   □ piec kaflowy   □ kominek   □ inne ……………………………………… 

15. Rodzaj paliwa do kotła: (proszę wpisać rodzaj paliwa do źródła ciepła np. węgiel, pellet, drewno, itp.) 
………………………………………………………………. 

16. Roczne zużycie paliwa: (proszę wpisać roczne zużycie paliwa do źródła ciepła np. tony, m3, litry, itp.) 
……………………………………………………………… 

17. Liczba źródeł ciepła: 
……………………………………………………………… 

18. Charakter produkowanego ciepła: (można zaznaczyć dwie opcje) 
□ ogrzewanie                     □ ciepła woda użytkowa 
 
 



19. Klasa kotła: 
W przypadku kotła na paliwo stałe. Wybrać z listy na podst. Tabliczki znamionowej.  
□ klasa 3- klasa o najniższej sprawności. Określa główne kotły podajnikowe 
□ klasa 4- klasa średnia, którą posiadają piece zasypowe z dolnym spalaniem i kotły podajnikowe węglowe 
□ klasa 5- najlepsza klasa kotłów- kotły na pellet lub eko groszek  
□ ekoprojekt                                        □ brak klasy                                     □ brak informacji  

20. Rodzaj komory spalania: 
□ otwarta                          □ zamknięta                        □ brak informacji  

21. Sposób podawania paliwa: 
□ ręczny bez wentylatora    □ ręczny z wentylatorem   □ podajnik automatyczny   □ brak informacji 

22. Urządzenie odpylające: 
□ tak                                        □ nie 

23. Sprawność cieplna: (wartość w % lub brak informacji) 
………………………………………………………. 

24. Rok produkcji: (jeśli rok produkcji jest nieznany, proszę wpisać rok montażu lub brak informacji) 
……………………………………………………… 
Rok instalacji: ………………………………………. 

25. Moc: (wartość podana w kW lub brak informacji) 
……………………………………………………… 

26. Źródło danych: 
□ tabliczka znamionowa   □ dokumentacja techniczna   □ informacja od właściciela   □ inne 
…………………………………. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się mieszkańców 
Gminy Małkinia Górna, że: 
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna Pani 
Bożena Kordek, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna ,tel. +48 29 644 80 00. 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Aneta Liszewska, iod@malkiniagorna.pl , tel. 29 644 29 95. 
3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu stworzenia i 
prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. 
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie 
przepisów prawa w ramach realizowanego projektu. 
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 
(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i 
związków międzygminnych, itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i 
kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt – 5 lat. 
6. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. 
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. 
W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 
celów, o których mowa w ust. 3. 
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowani. 
  
 

                                                                                                 
………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                       Data i podpis 


