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ANKIETA 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Bielsk 

Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub przesłać listownie na adres Urzędu lub 

w wersji elektronicznej przesłać na adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl w terminie do 

dnia 30.11.2021 r. Istnieje również możliwość podania wszystkich danych telefonicznie 

pod nr telefonu 857318130 lub 690607834. 

1. Dane adresowe budynku/lokalu położonego w Bielsku Podlaskim: 

a) ulica: ……………………………………………………………………………………. 

b) nr budynku: …………………………….. 

c) nr lokalu:.                                    

2. Rodzaj budynku: 

a) jednorodzinny: ☐ TAK ☐ NIE 

b) wielorodzinny: ☐ TAK ☐ NIE 

3. Typ budynku: 

a) ☐ obiekt mieszkalny 

b) ☐ obiekt mieszkalno-usługowy 

c) ☐ obiekt usługowy 

d) ☐ obiekt handlowy 

e) ☐ obiekt handlowo-usługowy 

f) ☐ obiekt mieszkalno-handlowy 

g) ☐ obiekt użyteczności publicznej 

h) ☐ obiekt przemysłowy 

i) ☐ obiekt niezamieszkały (pustostan) 

4. Czy budynek/lokal jest ocieplony: ☐ TAK ☐ NIE  
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5. Użytkowane źródło ciepła: 

 
Liczba 
urządzeń 

Ogrzewanie 
(c.o.) 

Ciepła 
woda 
użytkowa 

Moc (kW) 
Rok 
instalacji 

Kocioł na paliwo 
stałe (węgiel, koks, 
drewno, biomasa) 

 
    

Ogrzewanie olejowe 
 

    

Ogrzewanie gazowe 
 

    

Ogrzewanie 
elektryczne/bojler 
elektryczny 

 
    

Sieć ciepłownicza 
 

    

Piec kaflowy 
 

    

Brak ogrzewania 
 

    

Kolektory słoneczne 
 

    

Pompa ciepła 
 

    

Inne  
 

    

6. Klasa zainstalowanych kotłów na paliwo stałe: 

a) ☐ kocioł poniżej klasy 3 lub brak informacji 

b) ☐ klasa 3 

c) ☐ klasa 4 

d) ☐ klasa 5 

e) ☐ Ekoprojekt 

7. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie 

roczne zużycie) 

a) ☐ węgiel i paliwa węglopochodne (ilość ton) ……………………….. 
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b) ☐ pellet drzewny (ilość ton) ………………………. 

c) ☐ drewno kawałkowe (ilość m3) …………………………….. 

d) ☐ inny rodzaj biomasy (ilość m3) ……………………….. 

e) ☐ gaz (ilość m3) ……………………….. 

f) ☐ olej opałowy (ilość litrów) …………………….. 

8. Dane o kominku: 

a) Czy w budynku/lokalu jest kominek? ☐ TAK ☐ NIE 

b) Ilość kominków w budynku/lokalu: …………… 

c) Przeznaczenie kominka: 

 ☐ do ogrzewania 

 ☐ rekreacyjne 

d) Ilość zużywanego paliwa na rok: ……………………….. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 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), dalej: RODO informuję, 
że: 

1. Administrator danych: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk 
Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski; 

2. Inspektor ochrony danych: 
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. 
Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139 

3. Cele przetwarzania danych osobowych  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: 
przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta 
Bielsk Podlaski 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
tj. realizacja obowiązków wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla Strefy 
Podlaskiej przyjętego Uchwałą nr XIX/236/2020 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego z dnia 08 czerwca 2020 r. 
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5. Odbiorcy danych: 
Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 
inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Bielsk 
Podlaski. 

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7. Okres przechowywania danych osobowych:  
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: 10 lat (kategoria archiwalna z 
zastrzeżeniem, że Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub 
przedłuży podany termin) 

8. Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania. 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane.  


