
ANKIETA-BAZA INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE
MIASTO MSZANA DOLNA

Lp. Powiat: LIMANOWSKI
Gmina: MIASTO MSZANA 
DOLNA

Miejscowość: MSZANA DOLNA

Użytkownik
(imię  i nazwisko):

Właściciel 
(imię i nazwisko):

Telefon:   
                                        

E-mail:

  1. Lokalizacja lokalu/budynku

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 Kubatura 

……………………..[m2] …………………………[ m3]
5. Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)

Ogrzewanie na paliwo stałe □
Ogrzewanie olejowe □
Ogrzewanie gazowe □
Ogrzewanie elektryczne □
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    □
zasilanie automatyczne kotły - klasa 5    □

zasilanie automatyczne kotły - ecodesign □
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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 □……… [ton] Biomasa/Drewno □……… [m3]

Ekogroszek □……… [ton] Inne paliwa stałe: □…….… [ton/m3]

   8. Sposób przygotowania c.w.u.

    □
bojler/podgrzewacz

elektryczny
    □  piecyk gazowy    □  kocioł na paliwa stałe

□OZE
………………………

□inne
………………………

   9. Zastosowane odnawialne źródła energii

Tak □ Nie  □ Nie wiem □

kolektory słoneczne  □ pompa ciepła   □ fotowoltaika   □
inne (jakie?)   □

……………………………..
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10. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?

Tak □ Nie  □ Nie wiem □
Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?

□
ocieplenie ścian

[m2]

……………………

□
   ocieplenie  strychu

[m2]

…………………..

□
ocieplenie stropu na

najwyższej kondygnacji
[m2]

…………………..

□
wymiana okien

□
wymiana drzwi

    11.                                                            Średnie roczne zużycie energii elektrycznej                  □…….…………….  [kWh]

12. Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?

Tak □ Nie  □ Nie wiem □
□

ocieplenie ścian
[m2]

……………………

□
   ocieplenie  strychu

[m2]

…………………..

□
   ocieplenie  stropu na
najwyższej kondygnacji

[m2]
…………………….

□
wymiana okien

□
wymiana drzwi

Rok planowanej modernizacji  ……………………..

13. Planowane odnawialne źródła energii

Tak □ Nie  □ Nie wiem □

kolektory słoneczne  □    pompa ciepła   □ fotowoltaika   □ Inne (jakie?)   □
……………………….

Rok planowanej modernizacji  ……………………..

14. Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?

Tak □ Nie □ Nie wiem □

Planuje się wymianę systemu grzewczego na:
□

  ogrzewanie   olejowe
□

ogrzewanie
gazowe

□
    ogrzewanie
   elektryczne

□
OZE

□
Niskoemisyjny kocioł na

paliwa węglowe

□    Niskoemisyjny kocioł na biomasę □    Inne (jakie?)………………………………………….

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:……………………………………………

15. Źródło pozyskanych danych

□
Właściciel/lokator □   Zarządca □   Uzyskano podczas kontroli □ dane pozyskane przez UM

Uwagi
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Urzędu Miasta Mszana Dolna

Na podstawie art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  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 , informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą w 34-
730 Mszana Dolna ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych,  z którym można się kontaktować pisemnie:  za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-730 Mszana Dolna ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2, poprzez
elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /UMMszanaDolna/skrytka lub email: iod@mszana-dolna.pl

3. Administrator  danych  osobowych  –  Burmistrz  Miasta  -  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu/celach:
a)    wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Burmistrzu/Urzędzie  Miasta  Mszana  Dolna;  
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Mszana Dolna;

5. W niewymienionych w pkt 4   przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane przez  okres  wynikający  z  przepisów o  archiwizacji
dokumentów.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

9. Za wyjątkiem danych zawartych w pkt 5 nie posiada Pani/Pan praw do żądania usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  bowiem Administrator Danych
realizuje cele publiczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

10. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest  wymogiem ustawowym. Jest  Pani/Pan
zobowiązana  do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  pozostawienie
złożonego wniosku bez rozpoznania.

11.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne Rozporządzenia z dnia
27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).


