
„Inwentaryzacja źródeł ciepła dla celów opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Olszanka” 
Ankieta dla mieszkańców 

Udział w inwentaryzacji jest dobrowolny. Wypełniając ankietę wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w niej informacji.  

 

 
 

Ostateczny termin dostarczenia wypełnionej ankiety – 20.11.2020 r. ! 
Część I – Dane ogólne i lokalizacyjne budynku/lokalu mieszkalnego 

Ulica oraz nr budynku/lokalu  

Miejscowość  

Budynek  jednorodzinny  wielorodzinny 
 

Powierzchnia grzewcza domu/mieszkania  

Rok budowy 
(oszacować jeśli brak danych) 

……………………………

 

wpisz rok

 

lub 
wybierz 

przedział 

 przed 1944 

 1945-1970 

 1971-1990 

 1991-2003 

 2004-2014 

 2015-dziś 
 

Część II – Stan obecny budynku/lokalu 

Okna  montaż mniej niż 10 lat temu  montaż ponad 10 lat temu 
 

Ściany zewnętrzne  ocieplone  nieocieplone 
 

Dach  ocieplony  nieocieplony 
 

Część III – Stan instalacji C.O. (centralnego ogrzewania) i C.W.U. (ciepłej wody użytkowej) 

Obecnie używane źródła ciepła 
– zaznaczyć wszystkie używane 
źródła, wpisać ilość sztuk, moc 

oraz rok produkcji 
(moc i rok produkcji sprawdzić 
na tabliczce znamionowej lub 

instrukcji/karcie 
gwarancyjnej/dowodzie 

zakupu) 

 kocioł węglowy 

 kocioł na ekogroszek 
(z podajnikiem) 

 kocioł miałowy 

 kocioł na koks 

 kocioł olejowy 

 kocioł gazowy 

 kocioł na biomasę 

 kominek na drewno 

 piec kaflowy 

 piec kuchenny 

 kocioł elektryczny 

 grzejniki akumulacyjne 

 pompa ciepła 

 kolektory słoneczne 

 panele fotowoltaiczne 

 wiatraki 

 inne (jakie ?) …………….. 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 
 

szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 

 szt. ……   moc ………… kW  rok prod. …… 
 

Rodzaj i zużycie średnioroczne 
obecnie używanych 

paliw/energii 
(podaj z dokładnością do  

0,5 tony, 0,5 m3 lub 100 kWh) 

 węgiel kamienny 

 węgiel ekogroszek 

 miał węglowy 

 koks 

 olej op. lekki/ciężki 

 ……   ton   

 ……   ton 

 ……   ton 

 ……   ton 

 ……   m3 

 gaz LPG 

 gaz ziemny 

 drewno 

 pelet 

 en. elektr. 

 ……   m3 

 ……   m3 

 ……   m3 

 ……   ton 

 ……   kWh 
 

Stan techniczny źródła/źródeł 
ciepła 

 dobry  dostateczny  zły 
 

Źródło C.W.U. 
 kocioł C.O.  bojler el.  el. podgrzewacz przepływowy 

 kolektory słon.  inne (jakie ?)…………………..…………………………… 
 

Zużycie paliwa/energii na C.W.U.  zawarte w zużyciu do C.O.  ……………… (wpisz ilość i jednostkę) 
 

Planowana zmiana źródła ciepła ?  Tak na ……………………… (jakie?) w roku ………. (2020-2025)  nie 
 

Planowana termomodernizacja ?  wym. okien  docieplenie ścian  docieplenie dachu  nie 
 

Data …………………… 
Ankietę możesz wypełnić komputerowo lub zeskanować/zrobić zdjęcie i wysłać 

na adres e-mail: ug@olszanka.pl Możesz również wypełnić ankietę w Internecie na stronie www.olszanka.pl 
Więcej informacji pod nr tel.: 77 412 96 83 wew. 111 – Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 



 

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) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka, z siedzibą w Olszance (49-332), 

Olszanka 16. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-zp.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

 obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) 

 zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

 umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są 

na danych osobowych. 

      4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa.                                                                                                                              

 6 .Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

     7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są 

poddawane profilowaniu. 

      8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 

przepisach prawa. 


