
 

Zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Stare Babice” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

Ankieta na potrzeby aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła w indywidualnych systemach 

grzewczych na terenie gminy Stare Babice 

DANE ADRESOWE 

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

DANE O BUDYNKU/LOKALU 

Liczba ogrzewanych budynków  

Typ budynków 

Budynek I Budynek II 

□ dom jednorodzinny □ dom jednorodzinny 

□ dom wielorodzinny □ dom wielorodzinny 

□ dom bliźniak □ dom bliźniak 

□ budynek usługowy □ budynek usługowy 

□ budynek użyteczności publicznej □ budynek użyteczności publicznej 

□ domek letniskowy □ domek letniskowy 

Powierzchnia użytkowa 
budynku/lokalu wyrażona w m2 

 

Rok budowy  

PRZEPROWADZONE TERMOMODERNIZACJE 

 Budynek I Budynek II 

Ocieplenie ścian □ □ 

Wymiana okien □ □ 

Wymiana drzwi □ □ 

ISTNIEJĄCE ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ 

 Budynek I Budynek II 

Panele fotowoltaiczne □ □ 

Pompa ciepła do ciepłej wody 
użytkowej □ □ 

Pompa ciepła do ciepłej wody 
użytkowej i centralnego ogrzewania □ □ 
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Kolektory słoneczne □ □ 

Inne □ □ 

Brak □ □ 

DANE O ŹRÓDLE/ŹRÓDŁACH CIEPŁA – W KAŻDYM BUDYNKU LUB LOKALU 

 
kocioł 

gazowy 
kocioł olejowy 

ogrzewanie 
elektryczne 

sieć ciepłownicza 

Liczba źródeł     

Ogrzewanie □ □ □ □ 

Ciepła woda użytkowa □ □ □ □ 

Kocioł na paliwa stałe 

Liczba źródeł  

Ogrzewanie □ 

Ciepła woda użytkowa □ 

Klasa kotła (na podstawie tabliczki znamionowej lub 
dokumentu oświadczającego emisję 

□ brak klasy □ klasa 5 

□ klasa 3 □ ekoprojekt 

□ klasa 4 □ brak informacji 

Urządzenie odpylające 

□ tak □ nie 

Jeśli tak, deklarowana 
sprawność urządzenia [%] 

 

Rok instalacji  

Rok produkcji  

Sprawność cieplna (brak informacji jeżeli nie jest 
znana) 

 

Rodzaj komory spalania 
(otwarta - powietrze pobierane jest z pomieszczenia, w którym 

znajduje się kocioł; zamknięta - pobiera powietrze bezpośrednio  
z zewnątrz budynku, wymaga montażu dodatkowej rury w kominie) 

□ otwarta □ zamknięta □ brak informacji 

Sposób podawania paliwa 

□ ręczny bez wentylatora □ ręczny z wentylatorem 

□ podajnik automatyczny 
□ brak informacji – jeśli  

           nie jest znany 

Moc kotła [kW]  
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Źródło danych 

□ z tabliczki znamionowej □ z dokumentacji technicznej 

□ inne:  

Piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek 

Liczba źródeł  

Ogrzewanie □ 

Ciepła woda użytkowa □ 

Ekoprojekt □ tak □ nie 

Urządzenie odpylające 

□ tak □ nie 

Jeśli tak, deklarowana 
sprawność urządzenia [%] 

 

Rok instalacji  

Rok produkcji  

Sprawność cieplna  
(brak informacji jeżeli nie jest znana) 

 

Rodzaj komory spalania 
(otwarta - powietrze pobierane jest z pomieszczenia, w którym 

znajduje się kocioł; zamknięta - pobiera powietrze bezpośrednio  
z zewnątrz budynku, wymaga montażu dodatkowej rury w kominie) 

□ otwarta □ zamknięta □ brak informacji 

Moc [kW] 
 

Źródło danych 
□ z tabliczki znamionowej □ z dokumentacji technicznej 

    □ inne: 

Piec kaflowy 

Liczba źródeł 
 

Urządzenie odpylające 

□ tak □ nie 

Jeśli tak, deklarowana 
sprawność urządzenia [%] 

 

Rok instalacji 
 

Sprawność cieplna (brak informacji jeżeli nie jest 
znana) 

 

Rodzaj komory spalania 
(otwarta - powietrze pobierane jest z pomieszczenia, w którym 

znajduje się kocioł; zamknięta - pobiera powietrze bezpośrednio  
z zewnątrz budynku, wymaga montażu dodatkowej rury w kominie) 

□ otwarta □ zamknięta □ brak informacji 

Moc [kW] 
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Źródło danych 
□ z tabliczki znamionowej □ z dokumentacji technicznej 

    □ inne:  

ROCZNE ZUŻYCIE PALIW 

Rodzaj zużywanego paliwa I 
 

Wartość rocznego zużycia 
 

Rodzaj zużywanego paliwa II 
  

węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet 
[ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr] 

PLANY DOTYCZĄCE ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA 

□ brak □ zależnie od dotacji □ pompa ciepła 

□ termomodernizacja □ fotowoltaika □ kocioł gazowy 

□ niskoemisyjny kocioł na paliwo stałe □ kolektory słoneczne □ inne 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  informujemy, co następuje: 
 
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Babice z siedzibą ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, gmina@stare-
babice.pl.  
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@stare-babice.pl .  
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w 
interesie publicznym, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 84 ust. 1 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) .    
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w indywidualnych systemach 
grzewczych na terenie Gminy Stare Babice. 
5) Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych w strukturze 
organizacyjnej Urzędu Gminy w Stare Babice mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków zawodowych. Dane zostaną powierzone do przetwarzania odbiorcy będącemu podmiotem przetwarzającym, z którym 
została zawarta umowa powierzenia w rozumieniu art. 28 RODO, świadczącym usługi na terenie Gminy Stare Babice, w 
szczególności w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji będą przekazywane 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego, jednak nie będą przekazywane wówczas dane osobowe. 
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do żądana sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich podanie pomoże w prawidłowej realizacji 
zadań, o których mowa w pkt 3.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:gmina@stare-babice.pl
mailto:gmina@stare-babice.pl
mailto:iod@stare-babice.pl

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: Off
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled85: Off
	untitled86: Off
	untitled87: Off
	untitled88: Off
	untitled89: Off
	untitled90: Off
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled91: Off
	untitled92: Off
	untitled93: Off
	untitled94: Off
	untitled95: Off
	untitled96: Off
	untitled97: Off
	untitled98: Off
	untitled99: Off
	untitled100: Off
	untitled101: Off
	untitled102: Off
	untitled103: Off
	untitled104: Off
	untitled105: Off
	untitled106: Off
	untitled107: Off
	untitled108: Off
	untitled109: Off
	untitled110: Off
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled111: Off
	untitled112: Off
	untitled113: Off
	untitled114: Off
	untitled115: Off
	untitled116: Off
	untitled117: Off
	untitled118: Off
	untitled119: Off
	untitled120: Off
	untitled121: Off
	untitled122: Off


