Ankieta dotycząca ewidencji źródeł ciepła i zastosowania odnawialnych źródeł
energii oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbrosławice

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
W trosce o czyste powietrze w naszej Gminie przystępujemy do inwentaryzacji źródeł ciepła.
Pozyskane informacje pozwolą nam ocenić skalę potrzeb w zakresie modernizacji źródeł ciepła,
termomodernizacji budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Zbrosławice. Przedmiotem ankiety jest również zinwentaryzowanie zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe (ścieki) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbrosławice,
co wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
1. Adres nieruchomości
Miejscowość : ...............................................................................................................................................

Nr
domu: ….....................................

Ulica: ….........................................................................................................................................................................
2. Rodzaj własności

□ właściciel

3. Rodzaj budynku

□ jednorodzinny

□ współwłaściciel

□ najemca

□ inny

□ wielorodzinny

4. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku
2
mieszkalnego [m ]

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

5. Rok oddania budynku do użytku

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

6. Liczba mieszkańców lokalu/budynku

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

7. Rodzaj ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego
□ węglowe

rodzaj pieca
liczba pieców
klasa pieca

data produkcji lub wiek kotła
□ biomasa (pellet) klasa pieca
□ gazowe
□ olejowe
□ pompa ciepła
□ elektryczne
□ inne ….......................................

□ stałopalny

□ kaflowy

□ kuchenny

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

□ 5 klasa

□ 3-4 klasa

rok produkcji ..............
□ 5 klasa

□ 3-4 klasa

8. Zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w budynku

□ Tak

9. Ocieplenie budynku

□ Tak

10. Czy jest planowana wymiana
źródła ogrzewania?

□ Tak □ kocioł gazowy
□ kocioł węglowy
□ kocioł na biomasę
□ kocioł elektryczny
□ Nie

□ bezklasowy

□ poniżej 10 lat
□ bezklasowy

□ kolektory słoneczne
□ panele fotowoltaiczne
□ pompa ciepła
□ Nie

□ powyżej 10 lat

□ W trakcie

□ Nie

□ Częściowe

11. Czy w przyszłości planowane jest zastosowanie OZE w budynku mieszkalnym?
□ Tak

□ kolektory słoneczne □ panele fotowoltaiczne □ pompa ciepła

□ Nie

12. Ścieki są odprowadzane do:
□ sieci kanalizacyjnej, data zawarcia umowy z odbiorcą nieczystości: …...........................................................................
3
□ zbiornika bezodpływowego (szambo) o poj. …....................................... m
□ przydomowej oczyszczalni ścieków
3
pojemność …....................................... przepustowość (m /dobę) …....................................... typ oczyszczalni ….......................................
13. Częstotliwość opróżniania
zbiornika (m3 / tydzień, miesiąc lub
rok
14. Data ostatniego wywozu
nieczystości

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

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

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożeniem ankiety
informacyjnej mającej na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców pod kątem udzielania dotacji na wymianę
starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne.
…................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674
Zbrosławice, tel. nr (32) 233 71 00;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzonym badaniem ankietowym
mającym na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców pod kątem wymiany starych źródeł ciepła oraz zinwentaryzowanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (ścieki) oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy, co wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w
oparciu
o wyrażona zgodę, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w przeprowadzanym badaniu
ankietowym, o którym mowa w pkt. 3);
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

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

Data i podpis osoby wypełniającej ankietę

- DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY –
Termin składania ankiet – najpóźniej do 15 marca 2021 r.
Wypełnione ankiety można złożyć w:
o
Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2,
o
siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice
w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 (pokój nr 5),
o
siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice w Zbrosławicach
ul. Wolności 89,
o
przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice
o
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ankieta@zbroslawice.pl
o
jednostce oświatowej Gminy Zbrosławice (przedszkole, szkoła)
lub przekazać Sołtysowi
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z Wydziałem
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, tel. 32 233 77 20/ 233 77 97 lub pod
adres e-mail: ankieta@zbroslawice.pl

