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ANKIETA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROGRAMIE  

„CZYSTE POWIETRZE” 

W celu zweryfikowania źródeł ciepła – sposobu ogrzewania budynku  

w Gminie Siemkowice 

DANE WNIOSKODAWCY (obowiązkowo właściciel lub jeden ze współwłaścicieli) 

 

Nazwisko  Imię  

Telefon  

 

Adres inwestycji 

Miejscowość  Ulica  
Nr domu/lokalu     Kod pocztowy  

 

Dane o budynku    

Numer działki  

Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2]*  

*powierzchnia liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian jako suma powierzchni wszystkich 

kondygnacji   

Sposób ogrzewania budynku 
Posiadane źródła ogrzewania budynku Zaznaczyć X 

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa) – kocioł bezklasowy lub kocioł 3 lub 4 

klasy  

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa) – spełniający 5 klasę i/lub normę 

ekoprojektu    

 

Kocioł gazowy  

Piec kaflowy, piec typu koza, piecokuchnia*  

Kominek*  

Kocioł na olej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne  

Inne (wpisać jakie)  

 

*po zakończeniu inwestycji w budynku wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów 

ogrzewania lub przygotowania C.W.U (w tym kominki rekreacyjne) muszą spełniać wymagania Programu Czyste 

Powietrze. 

WNIOSKOWANY ZAKRES PRAC 

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja    

Zakres prac i urządzeń Zaznaczyć X 

Pompa ciepła powietrze/ woda  

Pompa ciepła powietrze/ woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej     

Pompa ciepła powietrze/ powietrze     

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej     

Kocioł gazowy kondensacyjny     

Kotłownia gazowa wraz z przyłączem gazu - dotyczy budynków, które nie są 

przyłączone do sieci dystrybucji gazu    

 

Kocioł olejowy kondensacyjny     

Kocioł na węgiel – tylko jeśli budynek/lokal nie jest podłączony do sieci gazu     

Kocioł zgazowujący drewno - tylko jeśli budynek/lokal nie jest podłączony do 

sieci gazu    
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Kocioł na pellet drzewny - tylko jeśli budynek/lokal nie jest podłączony do sieci 

gazu    

 

Ogrzewanie elektryczne     

Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej     

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła     
*szczegółowe wymagania techniczne urządzeń i materiałów znajdują się w zapisach programu Czyste Powietrze  

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa    

Zakres prac Zaznaczyć  X 

Ocieplenie przegród budowlanych – dach/ stropodach/ strop pod nieogrzewanym 

poddaszem    

 

Ocieplenie przegród budowlanych – ściany zewnętrzne/ przegrody pionowe     

Ocieplenie przegród budowlanych – podłoga na gruncie/ strop nad piwnicą     

Stolarka okienna     

Stolarka drzwiowa     

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Treść informacyjna dla osób biorący udział w ankiecie w ramach Programu Czyste Powietrze.  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Siemkowice reprezentowana przez Wójta Gminy 

Siemkowice ul. Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt: 

 listownie na adres: ul Plac Wolności1, 98-354 Siemkowice 

 poprzez e-mail: ochrona@gminasiemkowice.pl 

 telefonicznie: 43/841-72-69 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy i 

określenia przez nas liczby mieszkańców mogących wziąć udział w Programie Czyste Powietrze. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa w ankiecie. Podanie 

danych jest dobrowolne. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

7. W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ochrony danych osobowych.  

9. Uzupełnienie ankiety nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi nam przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na 

terenie Gminy i przygotowania się do realizacji Programu Czyste powietrze.  

 


