
Ankieta dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej 

1. Typ budynku 

 jednorodzinny  bliźniak   szeregowy 

2. Adres: ………………………………………………………………  

3. Powierzchnia ogrzewana [m2] ……..………….. 4. Rok budowy budynku ……..………….. 

5. Ocieplenie ścian  Tak  Nie 

6. Ocieplenie dachu/stropodachu  Tak  Nie 

7. Okna  Stare  Nowe (do 8 lat) 

8. Rodzaj ogrzewania - paliwo 

 węgiel 

 drewno 

 biomasa (inna) 

 gaz sieciowy 

 gaz płynny 

 olej opałowy 

 OZE 

 prąd 

 sieć ciepłownicza 

9. Rodzaj kotła w przypadku 

stosowania węgla/drewna 

 pozaklasowy 

 3, 4 klasa 

 5 klasa, Ecodesign 

 gazowy 

 olejowy 

 ogrzewanie elektryczne 

 inne ………………. 

10. Ilość zużytego paliwa/energii w gospodarstwie domowym 

 węgiel ………………… ton/rok 

 gaz ……………..…. m3/rok lub 
 …….………………..…. kWh/rok 

 olej opałowy ……….. m3/rok 

 drewno …………….. mp/rok 

 inna biomasa ……………ton/rok 

 prąd ogrzewanie …….. MWh/rok 

 sieć ciepłownicza …………..GJ/rok 

 inne (jakie?) ………………………….... 

 inne (jakie?) ………………………….... 

11. Ciepła woda  To samo źródło co ogrzewanie  Bojler elektryczny 

 Piecyk gazowy  inne (jakie?) ……………………………….. 

12. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna  Tak  Nie 

13. Jeśli tak wskaż typ  Kolektory słoneczne ………… m2  Inne …………… 

 Fotowoltaika ………………. m2  Pompa ciepła …….……… kW  Gruntowy wymiennik ciepła … kW 

14. Zainteresowanie wymianą źródła ciepła    Nie  Tak , data inwestycji……………………….. 

15. Wskaż typ  Nowoczesny kocioł węglowy  Nowoczesny kocioł na biomasę 

 Kolektory słoneczne  Ogrzewanie elektryczne  Kocioł gazowy 

 Pompy ciepła  Fotowoltaika  Podłączenie do sieci gazowej  

16. Zainteresowanie podłączeniem do sieci 

gazowej lub wieży rozbiorowej gazu 
 Nie  Tak , data inwestycji……………………….. 

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w Gminie 

Kuźnia Raciborska (dane statystyczne dotyczące ilości źródeł niskiej emisji).  

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 

Na podstawie art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, p. Paweł Macha, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-

420 Kuźnia Raciborska. 

2. Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl tel.507-054-139.. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, a podstawą przetwarzania danych osobowych są 

ustawy szczególne (kodeks postępowania administracyjnego itd.). 

4. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów. 

5. Dostęp do państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy urzędu oraz firma Ecovidi Piotr Stańczuk, Ul. Łukasiewicza 1, pok. 303, 31-

429 Kraków w celu realizacji umowy: Wykonanie opracowania dokumentacji p.n. „Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kuźnia 

Raciborska na lata 2021 – 2023.” 

6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych. 

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO). 


