
ANKIETA 
dotycząca źródeł ciepła na terenie Miasta Radomska 

1. Adres budynku/lokalu  

ulica: 

 
 nr budynku: 

 
nr lokalu: 

 
liczba lokali w budynku: 

 

2. Liczba osób mieszkających 

Liczba osób mieszkających: 

 

Zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby realizacji inwentaryzacji 

wyposażenia nieruchomości w urządzenia grzewcze, utworzenia programu niskiej emisji, powiadamiania o 

możliwości udziału w projektach, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację 

wskazanych w ankiecie potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 

dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

 

Imię i nazwisko: 

 
Adres e-mail: 

 

3. Rodzaj budynku 

Rodzaj budynku: 

Zabudowa jednorodzinna (w tym domy w zabudowie szeregowej) 

Zabudowa wielorodzinna 

Zabudowa: Handlowo - usługowa 

Zabudowa: Użyteczności publicznej 

Zabudowa: Inna 

Budynek komunalny (dot. zabudowy wielorodzinnej i usługowej) 

Pustostan 

4. Kubatura / Powierzchnia 

Kubatura (m3):        wpisać tylko cyfry np: 1367 

 



 

Powierzchnia (m2):     ogrzewana zajmowanego budynku/lokalu - wpisać tylko cyfry np: 86 

  

5. Rodzaj ogrzewania  (można wybrać kilka odpowiedzi) 

Rodzaj ogrzewania: 

Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej 

Ogrzewanie na paliwo stałe (np. węgiel / drewno) 

Ogrzewanie gazowe 

Ogrzewanie olejowe 

OZE (odnawialne źródła ciepła w tym ogrzewanie elektryczne, biomasa) 

Brak ogrzewania 

Inne 

Jaki inny rodzaj ogrzewania: 

 
Wpisać rodzaj ogrzewania jeśli zaznaczono pozycję "Inne" 

6. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe (np. węgiel; drewno) 

6.1. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z podajnikiem (automatyczny) 

Klasa:         

 
Liczba (sztuk):     wpisać tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 

 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 

 

6.2. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z załadunkiem ręcznym 

Liczba (sztuk):     wpisać tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 

 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 

 

6.3. Piec kaflowy 

Liczba (sztuk):     wpisać tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 

 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 

 

6.4. Koza (na drewno, węgiel)  

Liczba (sztuk):     wpisać tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 

 



Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 

 

6.5. Kominek  

Liczba (sztuk):     wpisać tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 

 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 

 

6.6. Trzon kuchenny (kuchnia węglowa) 

Liczba (sztuk):     wpisać tylko cyfry - wpisać 0 jeśli brak 

 
Moc (kW):        wpisać tylko cyfry np: 0.00 - wpisać 0 jeśli brak 

 

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

Paliwo (tony):   np. węgiel, miał, koks, ekogroszek, pellet - wpisać 0 jeśli nie dotyczy 

 
Drewno (m3):        wpisać 0 jeżeli nie dotyczy 

 

7. W jaki sposób jest ogrzewana woda w sezonie letnim? 

Ogrzewana woda: 

Gaz 

Olej 

Paliwo stałe 

Elektrycznie 

Inne 

Ogrzewana woda: wpisać rodzaj ogrzewania jeśli zaznaczono pozycję "Inne" 

 

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

Odpowiedź: 

Tak* 

Nie 

Jakie źródło ciepła planowane jest do zainstalowania przy modernizacji? 

Odpowiedź: 

Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej 

Ogrzewanie gazowe 

Ogrzewanie olejowe 



Ogrzewanie elektryczne 

Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. kocioł na ekogroszek 

Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. biomasa 

Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. pellet 

Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. węgiel 

Nowoczesny kocioł na paliwa stałe: np. drewno 

Inne 

Źródło ciepła: wpisać rodzaj źródła ciepła jeśli zaznaczono pozycję "Inne" 

 

9. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja? 

Odpowiedź: 

Tak* 

Nie 

W jaki sposób przeprowadzono termomodernizacje? 

Odpowiedź: 

Ocieplenie ścian 

Ocieplenie dachu 

Wymiana okien 

Wymiana drzwi 

10. Czy w budynku planowana jest termomodernizacja? 

Odpowiedź: 

Tak* 

Nie 

W jaki sposób planuje się przeprowadzenie termomodernizacji? 

Odpowiedź: 

Ocieplenie ścian 

Ocieplenie dachu 

Wymiana okien 

Wymiana drzwi 

Rok planowanego przeprowadzenia termomodernizacji 

Rok: 

 
 

*jeśli „Tak” uzupełnij dalszą część punktu.  

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z ankietą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 – zwane dalej: RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, z siedzibą 97-500 

Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, e-mail: um@radomsko.pl 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz 

zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie; 44 685 44 72 lub 44 685 

45 10 oraz poprzez pocztę elektroniczną: abi@radomsko.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgodę na przetwarzanie 

danych, w celu realizacji inwentaryzacji wyposażenia nieruchomości w urządzenia grzewcze, 

utworzenia programu niskiej emisji, powiadomienia o możliwości udziału w projektach 

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację wskazanych w ankiecie potrzeb 

inwestycyjnych  

4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji iw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do momentu cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź stosownych umów zawartych z Administratorem 

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

czy organizacji międzynarodowych 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na 

podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:  

 prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii ( na zasadach 

oraz w trybie art. 15 RODO)  

 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (na zasadach i w trybie art. 16 RODO) 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach i w trybie art. 17 RODO  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ( na zasadach i w trybie art. 18 RODO) 

 przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) 

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 

podstawie Pani/Pana danych osobowych  

 

 


