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INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE PIASTÓW 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 
 
Udzielając odpowiedzi prosimy w odpowiednią  wstawić  znak X. 
* podkreślić właściwą odpowiedź 
 

1. Dane osoby udzielającej odpowiedzi 

Imię: ………………………………..…..…… Nazwisko: ………………………………….……..….……. 
 
Telefon kontaktowy: …………………………        E-mail: ………………………………………….….… 

2. Adres nieruchomości  

Miejscowość: …………………………………..   Ulica: ……………..………………………………………. 
 
Nr domu/mieszkania: ………………………....   Kod-pocztowy: 05-820 
 
Powiat: Pruszkowski                                     Gmina: Piastów 
 

3. Tytuł prawny dysponowania nieruchomością w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji 

 własności           współwłasności          użytkowania wieczystego     najmu       inne (podać jakie?)……………………………… 

 

4. Dane budynku i źródła ciepła 

Typ budynku / obiektu: 

 Mieszkalny              Działalność gospodarcza           Przemysłowy ………………………………….     

 Budynek jednorodzinny   Budynek wielorodzinny       Inny …………………………………. 

Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego podlegająca ogrzewaniu : …………………. m²  

Liczba obiektów / budynków / mieszkań pod danym adresem posiadająca odrębne źródło ciepła:…………………………………… 

Liczba osób zamieszkałych w budynku (osoby zamieszkałe to osoby stale przebywające): ……………………………………….. 

Sposób ogrzewania ze względu na rodzaj źródła ciepła: 

 Kocioł/piec opalany węglem 

 Kocioł/piec opalany drewnem                         

 Kocioł/piec opalany pelletem/ brykiet    

 Kocioł/piec opalany ekogroszkiem                       

 Kocioł/piec opalany miałem weglowym                               

 Kocioł/piec gazowy                   

 Kocioł/piec olejowy 

 Ogrzewanie elektryczne 

 Sieć ciepłownicza 

 Pompa ciepła 

 Kolektory słoneczne 

 Piec, Piecokuchnia, Piec wolnostojący, Piec kaflowy, Kominek *- podkreślić wykorzystywane źródło ciepła 

 Inne (podać jakie) ……………………………… 

 

Źródło ciepła - Rok produkcji / instalacji : ……………………………/……………………………….. 
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Rodzaj i ilość  paliwa wykorzystywanego w ciągu roku do ogrzewania budynku /obiektu  (średnie zużycie): 
 

1. ………………………………………………………… (ton, m³, litr, kWh)* 

2. ………………………………………………………… (ton, m³, litr, kWh)* 

 
➢ węgiel orzech [ton],  węgiel kostka [ton],  węgiel groszek [ton],  węgiel miał [ton],  węgiel brunatny [ton],  drewno kawałkowe 

[m³], pellet/brykiet [ton],  inna biomasa [ton],  gaz przewodowy (sieć) [m3],  gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3],  olej 

opałowy [litr], energia elektryczna [MW],  brak informacji – jeśli nie jest znane)* 

 

Źródło ciepła – pozostałe informacje

 

➢ liczba źródeł …………….  
➢ charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła 

woda użytkowa)*  
➢ rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak infor-

macji – jeśli nie jest znany)*  
➢ klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub do-

kumentu oświadczającego emisję (brak klasy lub brak 

informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt)*  
➢ sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, 

ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny, brak in-

formacji – jeśli nie jest znany)*  

 
➢ urządzenie odpylające …………….. (jeśli tak, deklaro-

wana sprawność urządzenia [%])  
➢ sprawność cieplna ………………….. (brak informacji – 

jeśli nie jest znana)  
➢ moc ……………………… [MW] (brak informacji – jeśli 

nie jest znana)  
➢ źródło danych……………………………… (z tabliczki 

znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać 

jakie)*  

 

Moc…………….

5. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja? Jeżeli tak, jaki był jej zakres? 

 Tak     Nie      Nie wiem 

 Ocieplenie ścian    Ocieplenie dachu      Ocieplenie stropu      Wymiana okien      Ocieplenie drzwi     

Inne działania termomodernizacyjne…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy w budynku planuje się modernizację systemu grzewczego? Jeżeli tak, w jakim zakresie? 

 Tak     Nie      Nie wiem 

 Sieć ciepłownicza    Ogrzewanie gazowe    Ogrzewanie elektryczne     Ogrzewanie olejowe     OZE (fotowoltaika, pompy 

ciepła, kolektory) 

Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Czy chcą Państwo skorzystać w najbliższym czasie z dofinansowań na urządzenia OZE (fotowoltaika, pompa ciepła)? 

 Tak     Nie      Nie wiem 

Typ dachu               płaski                  skośny, na które strony świata są skierowane skosy …………….. 

Zacienienia                  TAK                     NIE                                 
 
Instalacja gruntowa     TAK                     NIE                                 
 
Miesięczny koszt rachunków za energię elektryczną lub jakie jest roczne zużycie energii w budynku? ……………………………………… 
 

 

 ........................................ 

 Czytelny podpis 
 

…..………………………… 
miejscowość i data 
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Zgody na kontakt bezpośredni i przetwarzanie danych osobowych 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Piastów. Gmina Miasto Piastów może 
powierzyć dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następującym podmiotom: 
- Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy Alei Tysiąclecia 3, 05-820 
Piastów, działającym w oparciu o wpis w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000638809, NIP: 534 25 29 120, REGON:  365496076 
, dalej zwaną „PPUK”  
na cele wskazane w niniejszej zgodzie poniżej. 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę Piastów i PPUK Inwentaryzacji 
źródeł ciepła w Mieście Piastów,  w celach  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora danych zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji nt. przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych przez PPUK znajduje się Politykach Prywatności PPUK  na jej stronach www.ppuk-
piastow.pl 
 
Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych pod adresem e-mail: iod@piastow.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
wskazany powyżej. 
 
Zgoda na przesyłanie treści marketingowych drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i SMS/MMS. 
Jeśli wyrazisz poniższą zgodę będziesz otrzymywać informacje o wyniku inwentaryzacji źródeł ciepła oraz 
najnowszych i najciekawszych ofertach w zakresie instalacji fotowoltaicznych prosto na np. Twoją pocztę e-
mail lub telefon komórkowy.  
 
Wyrażam PPUK zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS na podane przeze mnie dane kontaktowe. 
 
 
W dowolnym momencie możesz wycofać każdą z powyższych zgód składając stosowne oświadczenie 
administratorowi danych osobowych oraz PPUK. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 
 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 
osobowych, jeśli uznasz, iż przepisy RODO zostały naruszone. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Twoje dane osobowe nie 
będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w 
art. 22 RODO. 
 
 
 
…………………………………………. 
(data i czytelny podpis) 

 


