
 ANKIETA STWORZONA NA POTRZEBY WYKONANIA ZALECEŃ PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 
ORAZ PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY SIEPRAW 

 

Ankieta dotycząca sposobu ogrzewania budynku i rodzaju źródeł ciepła, jest źródłem wiedzy na temat 
niskiej emisji na terenie Gminy Siepraw. Wypełnienie przez Państwa ankiety informacyjnej, która nie 
stanowi żadnej formy zobowiązania, pozwoli zebrać niezbędne dane do prowadzenia Bazy 
Inwentaryzacji, może się również przyczynić  do uzyskania przez Gminę dofinansowania. 
 

W odpowiednich kratkach  zaznaczyć X, a w pustych miejscach …………… wpisać treść, jeśli dotyczy. 

INFORMACJE O BUDYNKU 

ADRES Miejscowość ………………………….…. 
 
nr budynku/lokalu ………., 

ulica ………………………..……………… 
 
ilość lokali w budynku ……………. 

TYP BUDYNKU  jednorodzinny  wielorodzinny 

 Mieszkalny 

 Mieszkalno-usługowy 

 Usługowy 

 Użyteczności publicznej 

 inny 

ROK BUDOWY BUDYNKU  1970 i starsze 

 1971-1980 

 1981-1990 

 1991-2000 

 2001-2010 

 po 2011 

POWIERZCHNIA OGRZEWANA 
BUDYNKU/KUBATURA 

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

 Kubatura 
 
…………………………….. 

UŻYTKOWANE ŹRÓDŁO CIEPŁA  Ogrzewanie na 
paliwo stałe 

 Indywidualny 
piec CO 

 Piec kaflowy 

 Piec 
kuchenny 

 Kominek 

 Koza 
 
 

 
Ilość: …………….(szt.) 
 
moc: ……………..(kW) 
 
wiek: ……………..(lat) 
Rodzaj i ilość 
stosowanego paliwa:  
……………………………………… 
……………………………………... 

 Ogrzewanie 
gazowe 

 
Ilość: …………….(szt.) 
 
moc: ……………..(kW) 
 
wiek: ………………(lat) 
 

 Ogrzewanie 
olejowe 

 Ogrzewanie 
elektryczne 

 OZE 

 Inne 

Urządzenie spełnia wymogi 5 klasy energetycznej  lub Ekoprojektu ? 
 

TAK      NIE 

SPOSÓB PRZYGOTOWANI CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

 Bojler elektryczny 

 Piecyk gazowy 

 Kocioł na paliwo stałe 

 Piec gazowy 

 Odnawialne Źródła Energii 

 Inne ………………………………… 

Czy w budynku planuje się modernizację źródła ciepła? 

 TAK  NIE 

Rok planowanej 
modernizacji  
 
……………………. 

 Ogrzewanie gazowe 

 Ogrzewanie na 
paliwo stałe 

 Odnawialne Źródła 
Energii 

 Inne 
…………………………….. 



 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

Wypełnione ankiety należy zwrócić do Urzędu Gminy Siepraw. 

Czy stosowane są Odnawialne Źródła Energii 

 TAK  NIE 
  Kolektory słoneczne 

 Pompa ciepła 

 Fotowoltaika 

 Inne …………………….. 

 

Czy planowane jest stosowanie Odnawialnych Źródeł Energii 

 TAK  NIE 

Rok planowanej 
modernizacji  
 
……………………. 

 Kolektory słoneczne 

 Pompa ciepła 

 Fotowoltaika 

 Inne ……………….. 

Czy w budynku przeprowadzono termomodernizację ? 

 TAK  NIE 
  Ocieplenie ścian 

 Ocieplenie dachu 

 Ocieplenie stropu 

 Wymiana okien 

 Wymiana drzwi 

 

Czy w budynku planowana jest termomodernizacja ? 

 TAK  NIE 

Rok planowanej 
modernizacji  
 
……………………. 

 Ocieplenie ścian 

 Ocieplenie dachu 

 Ocieplenie stropu 

 Wymiana okien 

 Wymiana drzwi 
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Siepraw 

 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, z 

którym można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie  http://www.siepraw.pl/kontakt, email: 

gmina@siepraw.pl, tel.: (+48) 12 37 21 800 oraz pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu aktualizacji danych w Bazie Inwentaryzacji Ogrzewania budynków w 

Małopolsce. 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 XXXII/451/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r  w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego". 

4. 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. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zgodnie z 

przepisami wskazanymi w pkt. 3.  

6. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi wprowadzenie danych 

do Bazy Inwentaryzacji. 

Źródło pozyskanych danych 

 
Właściciel ……………………………………….. 

Data /podpis 

 
mieszkaniec/zarządca ……………………………………. 

Data/podpis 

http://www.siepraw.pl/kontakt
mailto:iod@siepraw.pl

