
 

Ankieta  

dotycząca inwentaryzacji ogrzewania budynków w Gminie Mszana Dolna 

 
Wypełnioną ankietę należy złożyć na dzienniku podawczym w  Biurze Obsługi Klienta lub 

przesłać listownie na adres Urzędu Gminy: ul. Spadochroniarzy 6, 34 – 730 Mszana Dolna, bądź też 

na adres email: gmina@mszana.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020 r. 

W przypadku nie złożenia ankiety we wskazanym terminie, inwentaryzacja będzie 

prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy podczas kontroli palenisk. 
 

Lp. 
 

Powiat: LIMANOWSKI Gmina: MSZANA DOLNA Miejscowość:................................. 

  1. Lokalizacja lokalu/budynku 

 

Adres z bazy 
(tabela adresów): 

ulica:   
………………………… 

nr budynku: ………….. 

nr lokalu:   
………………….. 

ilość lokali w budynku:   ….…… 

Nowy adres 
(korekta adresu z bazy lub nowy adres) 

 

ulica:   
………………………… 

nr budynku: ………….. 

nr lokalu:   
………………….. 

ilość lokali w budynku:   ………… 

2. Typ budynku 

 

jednolokalowy                                                                 wielolokalowy    

 

mieszkalny 

 

mieszkalno-

usługowy 

 

usługowy 

 

użyteczności 

publicznej 

 

przemysłowy 

 

pustostan   

  

brak budynku w terenie 

3. Rok budowy budynku ( dekady) 

 

        1970 i starsze    1991-2000 

   1971-1980    2001-2010 

   1981-1990        po 2011 roku 

4. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu 

 .....................m2 

5. Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 

Ogrzewanie na paliwo stałe  
Ogrzewanie olejowe  
Ogrzewanie gazowe  
Ogrzewanie elektryczne  

Miejska sieć ciepłownicza  
OZE  
Inne źródło ogrzewania (jakie?) ……………………………………………………… 

Brak ogrzewania  

6. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła) 

 
 
 
 
 

P Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa 
kotła 

Indywidualny piec C.O. ………[szt.] 
………[kW

] 
Do 5 lat   Od 5 do 10 lat   Powyżej 10 lat   

 

zasilanie ręczne kotły pozaklasowe  

zasilanie ręczne, kotły - klasa 3  

zasilanie ręczne, kotły - klasa 4  

zasilanie ręczne, kotły - klasa 5  

zasilanie ręczne, kotły - ecodesign  

zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe      

zasilanie automatyczne kotły - klasa 3      

zasilanie automatyczne kotły - klasa 4      
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zasilanie automatyczne kotły - klasa 5      

zasilanie automatyczne kotły - ecodesign  

Piec kaflowy ………[sztuk] 
………[kW

] 
Do 5 lat   Od 5 do 10 lat   Powyżej 10 lat   

 

Sprawność cieplna <80%  

Sprawność cieplna >80%  

Wyposażony w urządzenie redukujące emisję  

Spełniający wymagania ekoprojektu  

Koza na węgiel/ 
drewno 

………[sztuk] 
………[kW

] 
Do 5 lat   Od 5 do 10 lat   Powyżej 10 lat   

 

Sprawność cieplna <80%  

Sprawność cieplna >80%  

Wyposażony w urządzenie redukujące emisję  

Spełniający wymagania ekoprojektu  

Kominek ………[sztuk] 
………[kW

] 
Do 5 lat   Od 5 do 10 lat   Powyżej 10 lat   

 

Sprawność cieplna <80%  

Sprawność cieplna >80%  

Wyposażony w urządzenie redukujące emisję  

Spełniający wymagania ekoprojektu  

Trzon kuchenny ………[sztuk] 
………[kW

] 
Do 5 lat   Od 5 do 10 lat   Powyżej 10 lat   

  

Sprawność cieplna <80%  

Sprawność cieplna >80%  

Wyposażony w urządzenie redukujące emisję  

Spełniający wymagania ekoprojektu  

7. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie) 

 Rok:   ………….. 

Węgiel ……… [Mg] Biomasa/Drewno ……… [m3] 

Ekogroszek ……… [Mg] Inne paliwa stałe: …….… [Mg/m3] 

  8. Zastosowane odnawialne źródła energii 

 

Tak  Nie   Nie wiem  

kolektory słoneczne   pompa ciepła    fotowoltaika    

 

Inne (jakie?)    
      …………..………………………. 

 

9. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja? 

 

Tak  Nie   Nie wiem  

Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ? 

 
ocieplenie ścian 

[m2] 
…………………… 

 
ocieplenie dachu 

[m2] 
…………………….. 

 
ocieplenie stropu 

[m2] 
………………….. 

 
wymiana okien 

 
wymiana drzwi 

    10.                                                            Średnie roczne zużycie energii elektrycznej                  …….…………….  [kWh] 

11. Źródło pozyskanych danych 

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

 



 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”,” i Ustawy o Ochronie Danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mszana Dolna reprezentowana przez Wójta,                             

z siedzibą władz przy ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna tel.(18) 331 00 09 

e-mail: gmina@mszana.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem: e-mail: 

iod@mszana.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 

2019 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla 

Województwa Małopolskiego na podstawie art. 6 ust. 1lit. A) RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Mszana Dolna oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia. Jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani także prawo wycofania zgody                              

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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