
I. DANE OBIEKTU ANKIETOWANEGO

Adres nieruchomości

Miejscowość, ulica:

Nr posesji:

Nr ewidencyjny działki:

Źródło pozyskanych danych: właściciel

zarządca

użytkownik

odmowa udzielenia odpowiedzi

Typ obiektu:

mieszkalny

obiekt niezamieszkały 
(pustostan)

zabudowa wielolokalowa

mieszkalno-usługowy

mieszkalno-handlowy

usługowy

handlowy

handlowo-usługowy

produkcyjny

produkcji rolniczej 

użyteczności publicznej

inny (jaki?): ______________ 
________________________

wolnostojący zabudowa bliźniacza zabudowa szeregowa

całoroczny sezonowy

Rok budowy: Powierzchnia użytkowa:                     m2

Ocieplenie ścian 
zewnętrznych: tak, _____________________________ cm (rodzaj, grubość) nie

Ocieplenie dachu / stropu 
/ stropodachu: tak, _____________________________ cm (rodzaj, grubość) nie

Okna: drewniane - jednoszybowe

PCV - jednoszybowe

drewniane - dwuszybowe

PCV - dwuszybowe

drewniane - trzyszybowe

PCV - trzyszybowe

Rok montażu okien:

II. DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA EMISJI

Przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej

tak (w przypadku zaznaczenia, nie jest wymagane wypełnienie 
pozostałej części ankiety w sekcji II) nie

Sieć ciepłownicza - charakter 
produkowanego ciepła CO CWU ✕

Źródło ciepła w budynku 
/ obiekcie kocioł na paliwa stałe piec, piecokuchnia, piec 

wolnostojący, kominek piec kaflowy

Liczba źródeł:

Charakter produkowanego 
ciepła:

CO

CWU

CO

CWU ✕

Rodzaj komory spalania:
otwarta

zamknięta

nieznana / brak informacji

otwarta

zamknięta

nieznana / brak informacji

otwarta

zamknięta

nieznana / brak informacji

Klasa kotła na podstawie 
tabliczki znamionowej lub 
dokumentu poświadczającego 
emisję:

brak klasy/brak informacji

klasa 3

klasa 4

klasa 5

ekoprojekt

ekoprojekt - tak

ekoprojekt - nie ✕

Sposób podawania paliwa:
ręczny bez wentylatora

ręczny z wentylatorem

podajnik automatyczny

nieznany / brak informacji

✕ ✕

Urządzenie odpylające: nie

tak, sprawność _____ %

nie

tak, sprawność _____ %

nie

tak, sprawność _____ %

Sprawność cieplna:                     %                     %                     %

Inwentaryzacja źródeł ciepła w ramach zadania "Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów 
wraz ze sporządzeniem raportu” realizowanego przy pomocy środków budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020"



Rok produkcji: 
* jeśli nieznany, prosimy wpisać 
„nieznany”

✕

Rok instalacji:

Moc: 
* jeśli nieznana, prosimy wpisać 
„nieznana”

                    kW                     kW                     kW

Źródło danych:
tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

inne - _______________

tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

inne - _______________

tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

inne - _______________

Roczne zużycie paliwa: 
* podkreślić właściwy rodzaj opału

__________ mp drewna

__________ ton węgla orzech / kostka 
/ groszek / miał / brunatnego *

nieznane / brak informacji

__________ mp drewna

__________ ton węgla orzech / kostka 
/ groszek / miał / brunatnego *

nieznane / brak informacji

__________ mp drewna

__________ ton węgla orzech / kostka 
/ groszek / miał / brunatnego *

nieznane / brak informacji

Źródło ciepła 
w budynku / obiekcie kocioł olejowy kocioł gazowy kocioł na biomasę kocioł elektryczny

Liczba źródeł:

Charakter produkowanego 
ciepła:

CO

CWU

CO

CWU

CO

CWU

CO

CWU

Rok produkcji:

Rok instalacji:

Moc:                     kW                     kW                     kW                     kW

Klasa kotła na podstawie 
tabliczki znamionowej lub dok. 
poświadczającego emisję / 
sprawność cieplna:

Roczne zużycie paliwa: 
* podkreślić właściwy rodzaj opału

__________ litrów oleju 
opałowego

nieznane / brak informacji

__________ m3 gazu z sieci 
/ z butli lub zbiornika *

nieznane / brak informacji

__________ mp drewna

__________ ton pelletu /
brykietu

__________ ton innej 
biomasy - ___________ 
(jakiej?)

nieznane / brak informacji

__________ kWh energii 
elektrycznej

nieznane / brak informacji

Odnawialne źródła energii 
(OZE):

instalacja fotowoltaiczna - moc _____ kW

turbina wiatrowa - moc _____ kW

kolektory słoneczne - moc _____ kW

pompa ciepła - moc _____ kW, na potrzeby 
CO / CWU (podkreślić właściwy charakter 
produkowanego ciepła)

gruntowy wymiennik ciepła - moc _____ kW

brak

III. DANE DOTYCZĄCE PLANÓW MODERNIZACJI

Wymiana źródła ciepła: tak

nie

Rodzaj planowanego 
źródła ciepła

kocioł gazowy - w __________ roku

kocioł olejowy - w __________ roku

kocioł elektryczny - w __________ roku

kocioł na ekogroszek - w __________ roku

kocioł na biomasę - w __________ roku

Termomodernizacja: tak

nie

Rodzaj planowanej 
termomedernizacji

ocieplenie ścian - w __________ roku

ocieplenie dachu/stropu - w __________ roku

wymiana drzwi/okien - w __________ roku

Wykorzystanie OZE: tak

nie

Rodzaj planowanych 
do montażu OZE

inst. fotowoltaiczna - w __________ roku

kolektory słoneczne - w __________ roku

pompa ciepła - w __________ roku

IV. ZAKOŃCZENIE

Miejscowość: Data: ID Ankietera

Inwentaryzacja źródeł ciepła w ramach zadania "Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów 
wraz ze sporządzeniem raportu” realizowanego przy pomocy środków budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020"



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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), zwane dalej „RODO”, informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Żelechowa. Dane do korespondencji: Urząd 
Miejski w Żelechowie z siedzibą przy ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, e-mail: urzad@zelechow.pl, 
lub tel.: 25 754 11 44.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest 
pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl.


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku 
z  wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. z koniecznością przeprowadzenia 
inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Żelechów, zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 
283 ze zm.), uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu oraz art. 7 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).


4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot, z którym gmina podpisała umowę 
nr _______________ z dnia _______________ r. – firma AMM Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Domaniewskiej 17/19 lok. 133.


5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) 
w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).


8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich podanie 
umożliwi Gminie Żelechów prawidłową realizację zadania określonego w pkt. 3.


9. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
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