
Ankieta inwentaryzacyjna indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta  Rajgród 

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć na jeden z następujących sposobów: 

- osobiście do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, 

- e-mailem na adres gmina@umrajgrod.pl (w formie skanu lub zdjęcia) 

- telefonicznie – dzwoniąc na nr tel. 534 534 014 (w godzinach pracy Urzędu od 07:00 do 15:00) 

 

1 Adres budynku/ lokalu 

 
Miejscowość 

Rajgród 

Ulica 

…………………….……… 

 
Numer budynku/lokalu 

……………… 
 

2 Typ budynku 

  mieszkalny 
 mieszkalno- 
usługowy 

 usługowy  handlowy 
 budynek 

gospodarczy 
 obiekt 

niezamieszkały 
3 Źródło ciepła stosowane w budynku/lokalu oraz ilość zużytego paliwa 

 

 
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 …….….. m 
przestrzenny 

pellet/brykiet ……………….….ton 

inna biomasa …………….….….ton 

 Ogrzewanie 
olejowe 

…..   olej opałowy …………….….…. litr 

 Ogrzewanie 
gazowe 

…..   
gaz przewodowy …………..….m3 
gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik 
LNG …………………………………..m3 

 Ogrzewanie 
elektryczne 

…..    

 Pompa ciepła …..    

 Kolektory 
słoneczne 

…..    

 Inne źródło 
ciepła ……. (jakie) 

…..    

4 Rodzaj źródła ciepła na paliwo stałe (wypełnić jeśli w punkcie 3 wskazano ogrzewanie na paliwo stałe) 

 

Rodzaj kotła 
…………………………… 
………………………….. 
…………………………… 
………………………….. 
………………………… 

        liczba źródeł 
                                             ………….……… 

klasa kotła: 

 brak klasy 
 brak informacji, 
 klasa 3, 
 klasa 4, 
 klasa 5, 
 ekoprojekt 

 
 
rok instalacji ……………… 
 

 
Moc kotła ……………  [MW] 

Źródło danych np.  tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna: 

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

mailto:gmina@umrajgrod.pl


5 Czy budynek jest ocieplony? 

 

         tak     nie         trudno powiedzieć 
Jeśli budynek jest ocieplony, to jakie modernizacje przeprowadzono? 

  Ocieplenie ścian   Ocieplenie dachu   Ocieplenie stropu 
        

Wymiana 
okien 

  Inne,    
    

jakie? ………
…….. 

6 Liczba kondygnacji budynku i liczba lokali 

 
Liczba kondygnacji 
………………………….. 

Liczba lokali 
  …………………….. 

7 

 Czy w budynku jest kominek? 
 

    nie           tak (ile sztuk ……………………. ) 

Sposób użytkowania kominka: 

        do ogrzewania budynku 
        rekreacyjnie 
        do ogrzewania wody 
Ilość zużywanego paliwa podczas palenia w kominku …………………………………………………………… 

8 Źródło pozyskanych danych (osoba wypełniająca ankietę) 

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

Data wypełnienia ankiety ……………………… 

Podpis wypełniającego ankietę …………………………….……………….. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Rajgrodu, Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19,206 Rajgród, 

tel.  86 272 19 40, e-mail: gmina@umrajgrod.pl 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@um.rajgrod.wrotaodlasia.pl 
3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  Urząd Miejski w Rajgrodzie, 19-206  Rajgród, 

ul. Warszawska 32 zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO; 
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty i instytucje prawnie dopuszczone  do przetwarzania tych danych osobowych; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Rajgrodzie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział w programie dot. ochrony 

środowiska; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 

zostaną zebrane. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Rajgrodzie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu realizacji zadań 

związanych z Programem Ochrony Środowiska. 
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