
 

                             
 

Ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Gminie Piwniczna-Zdrój 

 

 

 
 
 
 

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjęty Uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. nakłada na gminę obowiązek bieżącej aktualizacji Bazy inwentaryzacji 
ogrzewania budynków w Małopolsce, udostępnionej przez Marszałka.  
 

 
Proszę o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego  

w Piwnicznej - Zdroju do 31 marca 2021 roku. 
 
 

 

 

 
 

 
( Uwaga! Konieczne jest zaznaczenie klasy kotła, ponieważ bez tej informacji ankieta nie może zostać 
wprowadzona do bazy)  
 

Lp. Powiat: nowosądecki Gmina: Piwniczna-Zdrój Miejscowość: …………………………………………… 

  1. Lokalizacja lokalu/budynku 

 
Adres lokalu/budynku 

 

 
Ulica i nr domu : …………….…………………………………….. 

 

2. Typ budynku 

 

jednolokalowy                                                                 wielolokalowy    

 

mieszkalny 

 

mieszkalno-

usługowy 

 

usługowy 

 

Użyteczności 

publicznej 

 

przemysłowy 

 

pustostan   

  

brak budynku w terenie 

3. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu 

 .................................... m2 

4. Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 

Ogrzewanie na paliwo stałe  
Ogrzewanie olejowe  
Ogrzewanie gazowe  

Ogrzewanie elektryczne  

OZE (odnawialne źródło energii)  

Inne źródło ogrzewania (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Brak ogrzewania  

5. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła) 

 

Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt) oraz klasa kotła 

Indywidualny piec C.O. Ilość: …………..………[szt.] Moc: ……………….……………[kW] 

 

zasilanie ręczne kotły pozaklasowe  

zasilanie ręczne, kotły - klasa 3  

zasilanie ręczne, kotły - klasa 4  

zasilanie ręczne, kotły - klasa 5  

zasilanie ręczne, kotły - ecodesign  

zasilanie automatycznie kotły pozaklasowe      

zasilanie automatyczne kotły - klasa 3      

zasilanie automatyczne kotły - klasa 4      

zasilanie automatyczne kotły - klasa 5      

zasilanie automatyczne kotły - ecodesign  



 

 
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
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. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest: 

       Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20 skr.31, 33-350 Piwniczna – Zdrój. Dane kontaktowe: 18 44 64 043.  
 

2.   Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:                                                   
https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,308092,rodo.html. 

         

 

 Piec kaflowy 
Ilość: …………..………[szt.] Moc: ……………….……………[kW] 

 Inne 
……………………………………………………………….. (jakie?) Ilość: …………..………[szt.] Moc: ………………………[kW] 

Klasa: …………………………………… 
Spełniający wymagania ekoprojektu:             TAK                  NIE                 

6. Rodzaj stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie) 

 
Węgiel 

……….…… [t] Biomasa/Drewno …..……….… [m3] 

Ekogroszek 
………….… [t] Inne paliwa: ………….…… (jakie?) ……….… [t/m3] 

   7. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja         Tak         Nie         Nie wiem  

 Jeżeli TAK jaki jest jej zakres 
 

   ocieplenie ścian                        ocieplenie dachu                        wymiana okien                  wymiana drzwi 

    8. Zastosowane odnawialne źródła energii 

 

Tak  Nie   Nie wiem  

kolektory słoneczne   pompa ciepła    fotowoltaika    
 

Inne (jakie?)    ……………………..…………..………………………. 

9, Planowane odnawialne źródła energii 

 

Tak  Nie   Nie wiem  

       kolektory słoneczne   pompa ciepła    fotowoltaika    
 

Inne (jakie?)    ……………………..…………..………………………. 

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

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

 

Tak  Nie  Nie wiem  

Planuje się wymianę systemu grzewczego na: 

 
niskoemisyjny kocioł 
na paliwa węglowe 

 
niskoemisyjny 

kocioł na biomasę 

 
ogrzewanie 

gazowe 

 
ogrzewanie 
elektryczne 

 
OZE 

 

 
ogrzewanie   

olejowe 

 
Inne (jakie?) 

 

…………………….………………. 

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

 

11. Źródło pozyskanych danych 

    Właściciel/lokator    Zarządca     Inne …..……….……………………………………………… 

https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,308092,rodo.html.

