
- ANKIETA - 

Inwentaryzacja źródeł ciepła 
W związku z przeprowadzaną inwentaryzacją źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, 
na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym aktualizacji Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry oraz możliwości przystąpienia Gminy do rządowego programu Stop Smog 
i wynikającej z tego konieczności opracowania Gminnego Programu Niskoemisyjnego, Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  
Podstawą do przeprowadzenia inwentaryzacji jest Zarządzenie Nr 587/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry                    
z dnia 11.12.2019 r. 
 
 

Adres budynku: Tarnowskie Góry, ul. …………………………………….…………  nr …….…, tel. kontaktowy: ……………..…………… 
Rodzaj budynku      jednorodzinny (1 lub 2 lokale                           

mieszkalne) 
    wielorodzinny (3 i więcej lokali                           
mieszkalnych) 

 
 

Rodzaj ogrzewania 
 
 

     piece węglowe 
      kocioł węglowy zasypowy   
       (komorowy) o mocy    ……… kW 
      kocioł węglowy na ekogroszek z   
       podajnikiem o mocy …….. kW 
       kocioł gazowy o mocy …….. kW 
       ogrzewanie sieciowe  
       (węzeł cieplny) 
 

   kocioł na pellet o mocy ……. kW  
    kocioł na olej opałowy o mocy ……… kW 
    ogrzewanie elektryczne  
    kominek spełniający wymogi ekoprojektu 
    kominek niespełniający wymogów                                                            

ekoprojektu 
   inne: ……………………………………………………….. 

Data produkcji lub 
 wiek kotła 

       rok produkcji …………………….. 
       do 3 lat 

     od 3 do 8 lat 
     powyżej 8 lat lub brak informacji 

Ogrzewana powierzchnia ……………….….. m2 (wg deklaracji na podatek od nieruchomości) 

 
Sposób ogrzewania  

ciepłej wody użytkowej 
 

       bojler/podgrzewacz elektryczny 
     piecyk/kocioł gazowy 
       kocioł na paliwo stałe 
       ogrzewanie sieciowe 

     odnawialne źródła energii 
     ………………………………………………………………… 
 
    inne: ……………………………………………………….. 

 
Czy dom jest ocieplony? 

 

       nie 
       tak, w tym: 
       wszystkie ściany zewnętrzne  

    dach 
    fundamenty, ściany piwnic 
    inne: ………………………………………………………… 

 
Grubość ocieplenia ścian 

  

       ≤ 5 cm 
     ≤ 10 cm 
       > 10 cm 

    brak wiedzy 
    rodzaj materiału izolacyjnego: 
    ……………………………………………………………….. 

Stan okien        szczelne      nieszczelne 
 

Istniejące źródła energii 
odnawialnej 

 

       brak  
       panele fotowoltaiczne (PV) 
       pompa ciepła do ciepłej wody        
       użytkowej (c.w.u.) 

    pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej i   
     centralnego ogrzewania (c.w.u. i c.o.) 
     kolektory słoneczne (solary) 
     inne: ………………………………………………………… 

 
 
 
 

Plany w zakresie 
termomodernizacji 

budynku 
 

Jestem zainteresowany/a: 
 

       nowym ekologicznym kotłem c.o. 

 
    z dofinansowaniem 
    nawet bez dofinansowania 

       pompą ciepła do c.o. i c.w.u.     z dofinansowaniem 
    nawet bez dofinansowania 

       pompą ciepła do c.w.u.     z dofinansowaniem 
    nawet bez dofinansowania 

       termomodernizacją budynku 
(ociepleniem ścian, stropów, wym. okien) 

    z dofinansowaniem 
    nawet bez dofinansowania 

     fotowoltaiką (PV)     z dofinansowaniem 
    nawet bez dofinansowania 

     kolektorami słonecznymi (solarami)     z dofinansowaniem 
    nawet bez dofinansowania 

 

Uwagi : 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z  ankietą dotyczącą źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  
Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,  
kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 
Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 
32 393 37 56. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z ochroną powietrza 
atmosferycznego, w tym aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry oraz 
możliwości przystąpienia Gminy do rządowego programu Stop Smog i wynikającej z tego konieczności 
opracowania Gminnego Programu Niskoemisyjnego w związku z Zarządzeniem Nr 587/2019 Burmistrza Miasta 
Tarnowskie Góry z dnia 11.12.2019 r. , art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO oraz numer telefonu na 
podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.  

4. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczony od końca roku kalendarzowego, 

w którym zakończyło się zbieranie ankiet, numer telefonu – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku liczony od końca roku kalendarzowego, 
w którym zakończyło się zbieranie ankiet. Po tym terminie ankiety zostaną komisyjnie zniszczone.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
dotyczących jej/jego danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru telefonu w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  
9. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na 
wstępie. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
11. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 
 

 
..…………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby wypełniającej ankietę) 

 
 

Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wniosku o dofinansowanie. 
Prosimy o wypełnienie i złożenie ankiety do dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

Wypełnioną ankietę można dostarczyć:                                          
1) w formie papierowej: 
a) korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Wydział Ochrony Środowiska, 

ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry  
b)    bezpośrednio: 
- w Punkcie Informacji o Mieście Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy ul. Rynek 4,  
- w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, przy ul. Sienkiewicza 2;  
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@um.tgory.pl, bez konieczności opatrywania informacji 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego, tel. 32 393 36 92 lub mail: srodowisko@um.tgory.pl 
 
 

- Dziękujemy za wypełnienie ankiety - 


