Ankieta dotycząca sposobu ogrzewania budynku/lokalu
Imię i Nazwisko....................................………….. lub Nazwa podmiotu...............................…....……….…...
Lokalizacja lokalu/budynku - Gmina: BIELAWA
1.

Adres:

Ulica:…………...................…………..

Nr nieruchomości w ewidencji gruntów
(w przypadku braku nr budynku)

nr budynku: ……….

nr lokalu: ………

Obręb (w przypadku
braku nr budynku)

Typ budynku
2.

3.

jednolokalowy ☐
wielolokalowy ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
mieszkalny
mieszkalnousługowy
użyteczności
przemysłowy
pustostan
usługowy
publicznej
Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość
wielokrotnego wyboru)
Ogrzewanie na paliwo stałe
☐
(np. węgiel, drewno)
Ogrzewanie olejowe
☐
Ogrzewanie gazowe
☐
☐
Ogrzewanie elektryczne
Odnawialne źródła energii
Inne źródło ogrzewania (jakie?)

4.

5.

6.

☐ kolektory słoneczne ☐ pompa ciepła ☐ fotowoltaika *☐ inne
(jakie?).........................................................….…..……...
.........................................................…..........…...…....…

☐
Brak ogrzewania
Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowane w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
(informacje o klasie kotła znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia)
kotły pozaklasowe
☐
kotły - klasa 3
☐
Indywidualny piec C.O.
kotły - klasa 4
☐
kotły - klasa 5
☐
kotły - ecodesign
☐
Piec kaflowy
………[sztuk]
Koza na węgiel/ drewno
………[sztuk]
Kominek
………[sztuk]
Trzon kuchenny (kuchenka opalana
………[sztuk]
węglem lub drewnem)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)
Węgiel ……… [tona]

Biomasa/Drewno ……… [m3]

Koks ……… [tona]

Czy zamierzasz wymienić źródło ciepła?
☐ TAK (proszę o podanie źródła ciepła na jakie zostanie wymienione dotychczasowe)
☐ gazowe
☐ elektryczne
☐ piec na węgiel/drewno bez podajnika
☐ kocioł co - na węgiel z podajnikiem
☐ kocioł co - na biomasę np. „pelet”
☐ kominek na drewno z płaszczem wodnym
☐ kominek na drewno
☐ olejowe
☐ pompa ciepła
☐ inne źródło ogrzewania……………………………………………………
☐ NIE (proszę o wskazanie powodu niewymieniania źródła ciepła)
………………………………………………………………………………………….

7.
8.

9.

10.

Czy uzależniasz zmianę źródła ciepła od możliwości uzyskania dofinansowania?
☐ TAK
☐ NIE
Jeżeli w pytaniu 6 zaznaczyłeś tak, to w jakim okresie zamierzasz wymienić źródło ciepła?
☐ do 1 roku
☐ od 2-4 lat
☐ powyżej 4 lat
Czy zamierzasz zastosować odnawialne źródła energii?
☐ TAK:
☐ kolektory słoneczne,
☐ pompa ciepła,
☐ fotowoltaika
☐ inne (jakie?) …………………………………………………………………………………
☐ NIE
☐ NIE WIEM
Czy planujesz przeprowadzenie termomodernizacji budynku/lokalu?
☐ TAK:
☐ docieplenie ścian,
☐ docieplenie dachu,
☐ wymiana okien/drzwi
☐ inne ……………………………………………………………………………….
☐ NIE
☐ NIE WIEM

Ja niżej podpisany, zostałem poinformowany o tym, że Administratorem moich danych osobowych podanych przeze mnie w ankiecie jest
Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogę
skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty
e- mail:um@um.bielawa.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779. Dane są przetwarzane na
podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO. Dane są przechowywane przez okres 5 lat. Więcej informacji znajduje się na stronach www.um.bielawa.pl oraz
www.bielawa.finn.pl w zakładce ochrona danych osobowych. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Urząd Miejski w Bielawie. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o prawie do jej
wycofania, oraz o tym, iż cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed
jej wycofaniem.

data ..........................

podpis ...............................................................

