
ANKIETA 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Michałowo 

 

1 

Dane adresowe budynku 

Miejscowość 

Michałowo 

ulica 

………………...….……… 

numer 

budynku/lokalu 

…….……/………… 

powierzchnia użytkowa 

……………….  m2 

2 

 

Dane o budynku / Rodzaj budynku 

mieszkalny 

 jednorodzinny 

 wielorodzinny 

 mieszkalno- 

usługowy/handlowy 
 usługowy  handlowy 

 budynek 

gospodarczy 

 inny 

………………...  

 

Liczba kondygnacji     ………………………….. 
 

Liczba lokali      …………………….. 

3 

Czy budynek jest ocieplony? 

 tak  nie  trudno powiedzieć 

Zakres termomodernizacji 

 ocieplenie ścian  ocieplenie dachu  ocieplenie stropu  wymiana okien 
 inne, jakie?  

……………………………….. 

4 

Źródło ciepła stosowane w budynku/lokalu oraz ilość zużytego paliwa 

Rodzaj źródła ciepła Liczba urządzeń 

Stosowane 

do 

ogrzewania 

Stosowane do 

ciepłej wody 

użytkowej 

Ilość paliwa zużywanego w ciągu roku 

w budynku 

 ogrzewanie na 

paliwo stałe (węgiel, 

biomasa) 
………..   

 

węgiel orzech ……….………. ton 

 

węgiel kostka …………...…… ton 

 

węgiel groszek ……….……….ton 

 

węgiel miał …………………... ton 

 

węgiel brunatny …….…….….. ton 

 

drewno kawałkowe ……….….. mp. 

 

pellet/brykiet ……………….….ton 

 

inna biomasa ……………….….ton 

 ogrzewanie olejowe ………..   
 

olej opałowy …………….…. litrów 

 ogrzewanie gazowe ………..   
gaz butla/zbiornik LPG ….……..m3 

 ogrzewanie  

    elektryczne 
………..    

 pompa ciepła ………..    

 kolektory słoneczne ………..    

 inne źródło ciepła 

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

5 

Rodzaj źródła ciepła na paliwo stałe ( (wypełnić jeśli w punkcie 4 wskazano ogrzewanie na paliwo stałe) 

rodzaj kotła pod 

względem 

zużywanego paliwa 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

liczba kotłów 

………….……… 

klasa kotła: 

 brak klasy                         brak informacji  

 klasa 3                              klasa 4 

 klasa 5                              ekoprojekt 

rok instalacji ……….…… 

                     …………..… 

rok produkcji …………..… 

                       …………….. 

moc kotła ……….… [kW] 

                ………….. [kW] 

Źródło danych np.  tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna:  

 

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



6 

  

Czy w budynku jest kominek? 
 

 nie 

 

 

 tak (ile sztuk ……………………. ) 

Sposób użytkowania kominka: 

 

 do ogrzewania budynku                                           rekreacyjnie                                      do ogrzewania wody 

 

 

Ilość zużywanego paliwa w kominku ……………………………………………………….…………………… 

 

7 

 

Informacja o osobie wypełniającej ankietę 
 

   Właściciel/lokator                                   Zarządca                                           Inne …..……….…………… 

 

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

           data wypełnienia ankiety                 podpis wypełniającego ankietę  

 
 

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Michałowie lub na adres: 

sekretariat@michalowo.eu w terminie do dnia 30.09.2021 r. 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 

16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, 

poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (85) 7131783. 

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na 

adres: iod_um_michalowo@podlaskie.pl   

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na 

terenie Gminy Michałowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Uchwałą Nr XIX/236/2020 Sejmiku 

Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony 

powietrza dla strefy podlaskiej” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 19 czerwca 2020 r.  poz. 2880). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na 

podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, 

gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną 

dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP. 

5) Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku 

z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach 

archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną. 

6) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani 

prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. 

7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaliczenie Państwa źródeł ciepła jako pozaklasowe tzw. 

„kopciuchy”. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

mailto:iod_um_michalowo@podlaskie.pl

