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Ankieta o źródłach ciepła 

Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji na terenie  

Gminy Wąsosz 

1.  DANE INDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA / zarządcy budynku / lokalu oraz adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby 

Imię i nazwisko: 

Nazwa właściciela lub zarządcy: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

Nr domu:  Nr lokalu: 

2.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 

Województwo: 

dolnośląskie 

Powiat: 

górowski 

Gmina: 

Wąsosz 

Kod pocztowy: 

                                    56-210 

Miejscowość:  Nr ewidencyjny działki: 

Ulica: 

 

Nr domu:  Nr lokalu: 

budynek jednorodzinny     budynek wielorodzinny    budynek inny …………………………..






 

3.    NUMER TELEFONU właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 

 

4.   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada 

 

5.  INFORMACJE O LICZBIE I RODZAJU EKSPLOATOWANYCH W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI 

ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ O ICH PRZEZNACZENIE I WYKORZYSTYWANYCH W NICH 

PALIWACH 

DANE O ŹRÓDLE/ŹRÓDŁACH CIEPŁA* 

 

Liczba urządzeń ………… 

Klasa kotła1 ………….., Moc ……….KW, przeznaczenie ………………………………………..  stosowane paliwo 

…………………………………..ilość zużywanego paliwa na rok………………………………………. 

piec kuchenny,  przeznaczenie ………………………………………..  stosowane paliwo …………………………….   

ilość zużywanego paliwa na rok…………………………………….. 

kominek,   przeznaczenie ………………………………………..  stosowane paliwo ……………………ilość zużywanego 

paliwa na rok……………………………………………. 

przepływowy ogrzewacz wody  bojler elektryczny pompa ciepła kolektory słoneczne  

inne……………………………………………….. 
  

 
1 Jak sprawdzić klasę kotła: 

- na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle, 

- w instrukcji obsługi kotła. 

Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów  żadnej klasy (jest to tzw. kopciuch – kocioł 

pozaklasowy) 
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6.    POWIERZCHNIA BUDYNKU OGRZEWANA PRZEZ ŹRÓDŁO CIEPŁA (m²) 

 

 

 

Objaśnienia: 

* Należy podać ilość źródeł ciepła, klasę kotła, Moc KW, orientacyjną ilość zużywanego paliwa na rok ze 

wskazaniem jego rodzaju (węgiel z podziałem na ekogroszek, miał, olej opałowy, gaz, energię elektryczną, 

biomasę,  m.in. drewno, pellet). Należy określić przeznaczenie kotła np.: ogrzewanie budynku, przygotowanie 

ciepłej wody.  

 

 

       .............................................................................  
                 (data, podpis) 

UWAGA!!! W przypadku zmiany źródła ciepła w związku z koniecznością bieżącego aktualizowania 

Inwentaryzacji Źródeł Niskiej Emisji, należy złożyć korektę w/w danych zawartych w ankiecie w Urzędzie 

Miejskim Wąsosza pok. 20  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W URZĘDZIE MIEJSKIM WĄSOSZA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. 

UE L 119 s. 1) – zwane dalej RODO informuję, iż: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz. Dane 

przedstawiciela: Paweł Niedźwiedź 

 Dane Inspektora ochrony danych: Marcin Koziński, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz, Tel. 65 5437851, e-mail: 

iod@wasosz.eu. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i uprawnień nadanych przepisami prawa. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym zasobie archiwalnym                               

i archiwach. 

 Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

 Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie z podmiotem publicznym. 

 Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO. 

 Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

 Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań gminy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. 
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