
 
ANKIETA INWENTARYZACYJNA 

DOTYCZĄCA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 
 

Informacje o budynku 

Osoba udzielająca informacji (forma użytkowania nieruchomości: właściciel/ zarządca/ mieszkaniec)
1
  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny..…………………………………………………………………………………… 

Adres 

inwentaryzowanego 

budynku/lokalu 

Miejscowość………………………………………………………………………. 

Ulica………………………………………………………………………………... 

Nr budynku/lokalu………………………………………………………………..... 

Liczba wyodrębnionych lokali w budynku………………………………………… 

 jednorodzinny                                             wielorodzinny    

Typ budynku 

 mieszkalny                                                   

 mieszkalno-usługowy 

 usługowy 

 użyteczności publicznej 

 inny 

Rok budowy 

budynku 

 1970 i starszy 

 1971-1980 

 1981-1990 

 1991-2000 

 2001-2011 

 po 2011 

Powierzchnia 

ogrzewana budynku 

 

powierzchnia ogrzewana……………………….(m
2
) 

 

 kocioł CO                                                

 

Liczba…………(szt.) 

Moc
2
………….(kW) 

Klasa…………….. 

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa 

rocznie……………………………………...... 

Czy urządzenie spełnia warunki rozporządzenia UE „Ekoprojekt”?        

 TAK                         NIE                    NIE WIEM 

 piec 

kaflowy 

 

Liczba…………(szt.) 

Wiek…………(lat) 

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa 

rocznie……………………………[Mg lub m
3
] 

 piec 

kuchenny 

(angielka) 

 

Liczba…………(szt.) 

Wiek…………(lat) 

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa 

rocznie……………………………[Mg lub m
3
] 

 kominek 

 

Liczba…………(szt.) 

Wiek…………(lat) 

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa 

rocznie……………………………[Mg lub m
3
] 

 ogrzewanie 

na paliwo stałe  

 koza Liczba…………(szt.) 

Wiek…………(lat) 

Rodzaj i ilość stosowanego paliwa 

rocznie……………………………[Mg lub m
3
] 

Użytkowane źródło 

ogrzewania 

 ogrzewanie gazowe  
Liczba…………(szt.) 

Moc
2
………….(kW) 

                                                 
1
 Właściwe zakreślić. 

2
 Moc każdego źródła. 

 

 



 ogrzewanie olejowe  
Liczba…………(szt.)

 
 

Moc
2
………….(kW)

 
 

 ogrzewanie elektryczne  
Liczba…………(szt.) 

Moc
2
………….(kW)

  

 odnawialne źródła energii       
Moc………….(kW) 

 miejska sieć ciepłownicza  

 inne (jakie?)………..……… 
Liczba…………(szt.) 

Moc
2
………….(kW) 

Sposób ogrzewania 

wody użytkowej 

 bojler elektryczny                                                  

 gazowy ogrzewacz wody 

 kocioł na paliwo stałe 

 piec gazowy 

 odnawialne źródła energii 

 inne (jakie)………………… 

 

Czy w budynku planowana jest modernizacja źródła ogrzewania? 

 TAK, planuje się wymianę 

systemu grzewczego na: 

 

Rok planowanej inwestycji: 

 

…………………………… 

 ogrzewanie na paliwo stałe                                                  

 ogrzewanie gazowe                                                  

 ogrzewanie olejowe                                               

 ogrzewanie elektryczne                                           

 odnawialne źródła energii                                           

 inne (jakie?)………………..                          

 NIE 

Czy na nieruchomości stosowane są odnawialne źródła energii ?  

 TAK 

Proszę podać moc/sprawność 

urządzenia jeżeli to możliwe. 

 kolektory słoneczne……………..                                                 

 pompa ciepła…………..……(kW)                                                  

 ogniwa fotowoltaiczne….…...(kW)                                           

 turbina wiatrowa…………….(kW)                                          

 inne (jakie?)…………………(kW)                       

 NIE 

Czy na nieruchomości planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii? 

 TAK 

 

Rok planowanej inwestycji 

 

…………………………….. 

 kolektory słoneczne                                                  

 pompa ciepła                                                  

 ogniwa fotowoltaiczne                                               

 turbina wiatrowa                                          

 inne (jakie?)………………..                          

 NIE 

Czy w budynku przeprowadzono termomodernizację? 

 TAK 

 

 ocieplenie ścian 

 ocieplenie dachu                                                 

 ocieplenie stropu                                               

 wymiana okien                                       

 wymiana drzwi                            

 NIE 

Czy planowana jest termomodernizacja budynku? 

 TAK, w zakresie: 

 

Rok planowanej inwestycji 

 

………………… 

 ocieplenie ścian …..……m
2
 

 ocieplenie dachu………. m
2
                                                

 ocieplenie stropu……….m
2
                    

 wymiana okien…………m
2
                                         

 wymiana drzwi…………m
2
                           

 NIE 

UWAGA!  
W przypadku braku informacji wpisać: brak danych (b.d.) 

 
                                                 
2
 Moc każdego źródła. 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 

Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy 

w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu RODO, a w szczególności: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym.  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł 

ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Swarzędz. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom 

uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

7. Nie posiada Pani/Pan prawa do: 

• usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

• przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

9. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących 

się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 

18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

11. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę 

do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną    __________________________________ 

                     (data i czytelny podpis) 

 

 


