
Ankieta inwentaryzacyjna indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta  Szczuczyn 

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w następujący sposób: 
1)  przekazać osobie doręczającej formularz (pracownikowi Urzędu Miejskiego w Szczuczynie), 
2)  osobiście do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pokój nr 8, 
3)  e-mailem na adres awojciechowska@um.szczuczyn.pl (w formie skanu lub zdjęcia), 
4)  telefonicznie – dzwoniąc na nr tel. (86) 273 50 80 wew. 226 (w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530 poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek, środa od 900 do 1700). 

 

1. Adres budynku/lokalu: 

Szczuczyn, ulica ………………………………………………………………………………. 
 

2. Funkcja budynku: 

⃣        mieszkalny 

⃣        mieszkalno-usługowy 

⃣        usługowy 

        ⃣        handlowy 

⃣        gospodarczy 

 

3. Rodzaj budynku:  

        ⃣        jednorodzinny 

        ⃣        wielorodzinny  

 

4. Liczba kondygnacji budynku: ……………..    liczba lokali w budynku (dotyczy budynków wielorodzinnych) …………………. 

 

5. Czy w budynku przeprowadzono termomodernizację? (jeśli tak, należy zaznaczyć czego dotyczy): 

⃣      ocieplenie ścian budynku 

⃣       ocieplenie dachu 

⃣       ocieplenie stropu 

⃣       wymiana okien 

⃣       wymiana drzwi 

 

6. Czy planowane jest ocieplenie budynku (w przypadku, gdy ? 

⃣       TAK 

⃣       NIE 

 

7. Czy budynek/lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie? 

⃣      TAK 

⃣      NIE 

 

8. W jaki sposób zasilany jest piec, jakiej jest klasy oraz jaka jest moc kotła [kW]?             

     (dotyczy, jeśli w pytaniu nr 7 zaznaczono odpowiedź TAK) 

⃣      zasilany ręcznie:  →                   ⃣      kotły poniżej klasy 3 lub brak informacji o piecu   (………. kW) 

                ⃣      klasa 3  (…….. kW) 

                ⃣      klasa 4  (…….. kW) 

                ⃣      klasa 5  (………kW) 

                ⃣     kotły – ecodesign  (………. kW) 

⃣      zasilany automatycznie:  →      ⃣      kotły poniżej klasy 3 lub brak informacji o piecu    (………. kW) 

                ⃣      klasa 3   (……… kW) 

                ⃣      klasa 4   (……… kW) 

                ⃣      klasa 5   (……… kW) 

                ⃣     kotły – ecodesign    (…………. kW) 

 

9. Wiek pieca:     ⃣    do 5 lat      ⃣     5-10 lat         ⃣     powyżej 10 lat             lub           rok instalacji innego źródła ciepła ……………………………..  

10. Powierzchnia ogrzewana w budynku (należy podać w m2) ………………….. 

mailto:awojciechowska@um.szczuczyn.pl


11. Czy budynek posiada inne źródła ciepła? (zaznaczyć prawidłowe) 

⃣     piec kaflowy (jeśli tak, ile sztuk ………  ) 

⃣     trzon kuchenny 

⃣     koza na węgiel/drewno 

⃣     ogrzewanie gazowe 

⃣     ogrzewanie olejowe 

⃣     ogrzewanie elektryczne 

 

12. Czy w budynku znajduje się kominek i do jakich celów służy? 

⃣       TAK, służy do ogrzewania budynku 

⃣       TAK, służy do celów rekreacyjnych 

⃣       NIE 

 

13. Czy kominek wyposażony jest w urządzenie redukujące emisję i spełnia wymagania ekoprojektu?  

       (dotyczy, jeśli w pytaniu 12 zaznaczono odpowiedź TAK) 

⃣       TAK, jest wyposażony w urządzenie redukujące emisję 

⃣       NIE, nie jest wyposażony w urządzenie redukujące emisję 

⃣       TAK, spełnia wymagania ekoprojektu 

⃣       NIE, nie spełnia wymagań ekoprojektu 

 

14. Jakie jest zużycie paliwa w skali roku? (należy podać w Mg – tonach)  

⃣      węgiel ……………..……. Mg/rok 

⃣      ekogroszek ……………………..Mg/rok 

⃣      drewno ……………………… m3/rok 

⃣      biomasa np. pellet ……………………… Mg/rok 

 

15. Czy budynek posiada inne źródła energii? (zaznaczyć prawidłowe) 

⃣     kolektory słoneczne 

⃣     pompa ciepła 

⃣     fotowoltaika                                                                                                                 Data wypełnienia ankiety …………………………..…………………. 

Podpis wypełniającego ankietę …………………………….………………………………………………. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako „RODO”) 
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:  
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Szczuczynie reprezentowany przez Burmistrza Szczuczyna. Kontakt z administratorem jest możliwy 
bezpośrednio w siedzibie lub listownie pod adresem: plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pod numerem tel. 86 273 50 80 lub pod adresem e-mail: um@szczuczyn.pl  
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą adresu email: iod@um.szczuczyn.pl  
3) Do zakresu działania samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Urząd 
Miejski w Szczuczynie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw dziedzinowych (sektorowych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez 
instytucje nadrzędne wobec administratora. W przypadku danych zwykłych podstawą prawną przetwarzania może być art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w przypadku danych 
szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO oraz w przypadku danych karnych art. 10 RODO.  
4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 
administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, 
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, 
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).  
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.  
6) Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z 
terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym 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.  
7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;  
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  
c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;  
d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.  
8) Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
9) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wniesienia skargi można dokonać pod adresem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).  
10) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W 
szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich 
podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórkę merytoryczną/stanowisko załatwiające poszczególne sprawy w 
Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Szczuczynie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu realizacji zadań związanych z Programem 
Ochrony Środowiska. 
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