GMINA ZAWOJA

Realizując obowiązki wynikające z zapisów rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony
Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku oraz w celu aktualizacji „Bazy
inwentaryzacji budynków w Małopolsce” zwracam się do mieszkańców Gminy Zawoja
o wypełnienie stosownej ankiety. Kierowana jest ona do właścicieli nieruchomości,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz innych podmiotów władających lub
zarządzających nieruchomościami na terenie Gminy Zawoja. Wypełniony formularz należy
składać w Urzędzie Gminy Zawoja (dziennik podawczy) w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Wójt Gminy Zawoja

ANKIETA – INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Lp.

Województwo: Małopolskie

Powiat: suski

1.

Gmina: Zawoja

Miejscowość: ……………………………….

Lokalizacja lokalu/budynku
numer działki ewidencyjnej
….……………………………………………………….

Sołectwo: …………………………………………………………………………………
Adres:
nr budynku:…………………………………………………………………………………..
2.

ilość lokali w budynku: ….……………………

Typ budynku
jednolokalowy 

mieszkalno-usługowy


mieszkalny
3.

wielolokalowy 


użyteczności
przemysłowy
publicznej


usługowy


pustostan

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu
......................................................m

4.

2

Kubatura budynku
……………………………………..……… m

5.

3

Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
……………[szt.]
Kocioł na paliwo stałe /
węgiel , drewno /

…………[kW]

Do 5 lat 

od 5 do 10 lat 

 zasilanie ręczne
Kotły
pozaklasowe


Powyżej 10 lat 

 zasilanie automatyczne

Kotły-klasa 3


Kotły-klasa 4


Kotły-klasa 5


Kotły- ecodesign


Piec kaflowy

…………[szt.]

…………[kW]

Do 5 lat 

od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Koza na węgiel/ drewno

…………[szt.]

…………[kW]

Do 5 lat 

od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Kominek

…………[szt.]

…………[kW]

Do 5 lat 

od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

GMINA ZAWOJA
…………[szt.]

Trzon kuchenny
6.

…………[kW]

Do 5 lat 

od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

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

Biomasa/
Drewno

Pellet/bry
kiet
 Inna
biomasa

……… [ton]
 Węgiel

 orzech  kostka
 groszek  miał
 węgiel brunatny

Rok: …………..

3

 Gaz przewodowy

……… [m ]

 Olej opałowy

……… [litr]

7.

3

……… [m ]

……… [ton]
……… [ton]

 gaz
butla/zbi
ornik
LPG/zbior
nik LNG

3

……… [m ]

Sposób przygotowania c w. u.
Bojler/podgrzewacz
elektryczny 

Piecyk gazowy 

8.

 OZE
…………………..

Kocioł na paliwo stałe 


Inne ……………………………..

Zastosowane odnawialne źródła energii
Tak 

Nie 

 Kolektory słoneczne

 Pompa ciepła

9.

Nie wiem 

 Fotowoltaika

 Inne ………..

Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?
Tak 

Nie 
Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?

 ocieplenie ścian

 ocieplenie dachu

 ocieplenie stropu

 wymiana okien

Nie wiem 

 wymiana drzwi

Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?

10.
Tak 
 ocieplenie ścian

Nie 
 ocieplenie dachu

 ocieplenie stropu

Nie wiem 
 wymiana okien

 wymiana drzwi

Rok planowanej modernizacji ……………………………………….
Planowane odnawialne źródło energii

11.
Tak 
Kolektory słoneczne 

Nie 
Pompa ciepła 

Nie wiem 
Fotowoltaika 

Inne /jakie ?/ 
…………………………………………………

Rok planowanej modernizacji ……………………………………….
12.

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

GMINA ZAWOJA
Tak 

ogrzewanie olejowe

Nie 

Nie wiem 

Planuje się wymianę systemu grzewczego na:



ogrzewanie
ogrzewanie
OZE (odnawialne źródła
gazowe
elektryczne
ciepła)


Niskoemisyjny kocioł na biomasę


Inne (jakie?)
…………………….


Niskoemisyjny kocioł na paliwo węglowe

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

Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla
potrzeby niezbędne do stworzenia i prowadzenia wyżej wymienionej Bazy Inwentaryzacji
Budynków zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 oraz Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)
(data)…………………………………………..

……………………………………………………(podpis)

