
Załącznik nr 2

Adnotacje Urzędu  

ANKIETA    DOTYCZĄCA
INWENTARYZACJI  INDYWIDUALNYCH   ŹRÓDEŁ  CIEPŁA

W   GMINIE CEGŁÓW

1. ADRES  NIERUCHOMOŚCI  OBJĘTEJ  INWENTARYZACJĄ INDYWIDUALNYCH  
ŹRÓDEŁ  CIEPŁA 

powiat 

miński

gmina 

Cegłów

miejscowość 

ulica  nr budynku nr lokalu 

2. DANE   O   BUDYNKU /  LOKALU 

Kategorie b.m. g. lok. m.
a. Typ  budynku 

b.  Powierzchnia użytkowa 
budynku/lokalu wyrażona w m2

c. Ocieplenie, przeprowadzone 
termomodernizacje

Tak/nie* 

3. DANE  O  ŹRÓDLE/ŹRÓDŁACH  CIEPŁA  - w każdym budynku lub lokalu

a) Kocioł na paliwa stałe* 

Liczba źródeł

Charakter produkowanego ciepła Ogrzewanie   Ciepła woda użytkowa  

Rodzaj komory spalania otwarta  zamknięta   brak informacji – jeśli nie 
jest znany  

Klasa kotła na podstawie
tabliczki znamionowej 
lub dokumentu 
oświadczającego emisję

brak klasy 


brak 
informacji


klasa 3


klasa 4


klasa 5


ekoprojekt


Sposób podawania 
paliwa

ręczny bez wentylatora  ręczny z wentylatorem  podajnik automatyczny 

Urządzenie odpylające  Nie  Tak,
jeśli tak podać sprawność urządzenia [%]  
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Sprawność cieplna

…………[%]

Rok 
instalacji

Rok 
produkcji

Moc [MW] Źródło danych (z tabliczki 
znamionowej,       z dokumentacji 
technicznej, inne – podać jakie)  

b) Kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne* 

Liczba źródeł

Charakter  

c) Sieć ciepłownicza, pompa ciepła,  kolektory słoneczne* – charakter produkowanego ciepła
(ogrzewanie,  ciepła woda użytkowa)

Charakter produkowanego ciepła   Ogrzewanie   Ciepła woda użytkowa CWU   

d) piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek*

Liczba źródeł

Charakter produkowanego ciepła Ogrzewanie   Ciepła woda użytkowa  

Rodzaj komory spalania
 

otwarta                 zamknięta  

Ekoprojekt Nie   Tak   

Urządzenie odpylające  
Nie 

Tak,
jeśli tak podać sprawność urządzenia [%]  

Sprawność cieplna
…………[%]

Rok 
instalacji

Rok 
produkcji

Moc [MW] Źródło danych (z tabliczki 
znamionowej,       z dokumentacji 
technicznej, inne – podać jakie)  

e) piec kaflowy*

Liczba źródeł

Rodzaj komory spalania
 

 otwarta 
         

zamknięta  

Urządzenie odpylające  
Nie 

Tak,
jeśli tak podać sprawność urządzenia [%]  
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Sprawność cieplna
…………[%]

Rok 
instalacji

Moc [MW] Źródło danych (z tabliczki 
znamionowej,       z dokumentacji 
technicznej, inne – podać jakie)  

f) roczne zużycie paliw dla kotła/pieca* 

Węgiel orzech [ton] Węgiel kostka  [ton] Węgiel groszek [ton] Węgiel miał [ton]

Węgiel brunatny 
[ton]

Drewno kawałkowe [metr 
przestrzenny]

Pellet/Brykiet [ton] Inna biomasa [ton

Gaz przewodowy 
(sieć) [m3]   

Gaz butla/zbiornik LGP/ 
zbiornik LNG [m3]

Olej opałowy [litr]

g) plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania 

Wymiana kotła/pieca w ramach 
programu WFOŚiGW „Czyste 
powietrze”

Tak       w 20……r. Nie 

Termodernizacji budynku  Tak       w 20……r. Nie 

Instalacji urządzeń OZE 
(ogniwa fotowoltaiczne, pompy
ciepła, inne) …………………

Tak       w 20……r. Nie 

h) dane osoby udostępniającej dane 

Imię 

Nazwisko 

Telefon 

Adres e-mail

Tytuł prawny do budynku, w którym 
planowana jest wymiana źródła ciepła

- właściciel 

- współwłaściciel 

- inne ……………………………………………….

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest  Gmina Cegłów, ul.  Tadeusza Kościuszki 4,  
05-319 Cegłów, tel. 25 759 59 48, email: urzad@ceglow.pl.

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu email: iodo@ceglow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  „Inwentaryzacji  indywidualnych
źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów”, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających  
z przepisów prawa (art.  6 ust.  1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 218 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781)

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa),  w sytuacji,  gdy uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  wprowadzenia  danych  do  bazy
inwentaryzacji  budynków  w  gminie  Cegłów  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w   postanowieniu
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 (tzw. RODO). 

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

miejscowość, data                 czytelny podpis osoby wypełniającej             
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Objaśnienia:
*skreślić niewłaściwe 
b.m. – budynek mieszkalny
g – budynek gospodarczy 
lok. m. - lokal mieszkalny w budynku z indywidualnym źródłem ciepła
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