
KARTA INWENTARYZACJI 
źródła ciepła w budynku w Gminie Radzionków w 2019 roku 

 

przy ul. ............................................... nr .............. telefon ..................................... 

Rodzaj budynku  jednorodzinny 
 dwurodzinny 

 niemieszkalny 
 inny ……………………………. 

Rodzaj 
ogrzewania 

 piece węglowe 
 ogrzewanie sieciowe 

(PEC) 
 ogrzewanie elektryczne 
 kocioł na pellet 
 kocioł gazowy o mocy 

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

 kocioł węglowy zasypowy  
o mocy ............. 

 kocioł węglowy na ekogroszek  
o mocy ............. 

 kocioł na olej opałowy o mocy 
............. 

 inne ……………………………… 

Wiek kotła/czas 
od modernizacji 
lub rodzaj kotła 

 do 3 lat 
 3-8 lat 

 powyżej 8 lat lub brak tabliczki 
znamionowej 

 kocioł podajnikowy 3 lub 4 klasy 
Powierzchnia 
ogrzewana 

 
.............. m2  (wg deklaracji na podatek od nieruchomości) 

Sposób 
ogrzewania 
ciepłej wody 
użytkowej 

 bojler/pogrzewacz 
elektryczny 

 piecyk gazowy 
 kocioł na paliwo stałe 

 odnawialne źródło energii 
......................................... 

 inne………………………….. 

Czy w budynku 
jest kominek?  nie 

 tak, który nie spełnia wymagań 
ekoprojektu  

 tak, spełniający wymagania 
ekoprojektu 

Czy dom jest 
ocieplony? 

 nie 
 tak, dach 
 tak, ściany piwnic 

 tak, wszystkie ściany 
zewnętrzne 

 tak, ściany zewnętrzne 
częściowo ………………………. 

Stan okien  nowe, szczelne  stare, nieszczelne 

Grubość 
docieplenia ścian 
(jeśli jest) 

 ≤5 cm 
 ≤10 cm 
 >10 cm 
 brak wiedzy 

rodzaj użytego materiału 
izolacyjnego:  
 
…………………………………………………… 

Istniejące źródła 
energii 
odnawialnej 

 brak  
 solary 
 panele fotowoltaiczne 

 pompa ciepła do ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.) 

 pompa ciepła do ciepłej 
wody użytkowej i 
centralnego ogrzewania 
(c.w.u. i co.) 

Jestem 
zainteresowany/a 

 fotowoltaiką: 
 z dofinansowaniem 
 nawet bez dofinansowania 

 solarami: 
 z dofinansowaniem 
 nawet bez dofinansowania 

 pompą ciepła do co. i 
c.w.u.: 

 z dofinansowaniem 
 nawet bez dofinansowania 

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

 wymianą kotła co.: 
 z dofinansowaniem 
 nawet bez dofinansowania 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), 
dalej RODO informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie 
Miasta Radzionków (dalej Urząd) przy ul. Męczenników 
Oświęcimia 42. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie 
jest Pani Jolanta Cholewa, nr tel. 32 388-71-10, mail: 
j.cholewa@radzionkow.pl. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z 
koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł 
niskiej emisji w celu realizacji zadań związanych w 
ochroną powietrza atmosferycznego, w tym 
ograniczaniem niskiej emisji, na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. d i e, RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi), 

 art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. z 2019 r. poz. 506) 
(zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 
zadań własnych gminy; w szczególności zadania własne 
obejmują sprawy: (…) ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, ochrony zdrowia), 

 Programu ochrony powietrza dla terenu województwa 
śląskiego (…), - Uchwałą Nr V/47/5/2017 Sejmiku Woj. Śl. 
z dnia 18.12.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28.12.2017 r., 
poz. 7339), w szczególności zadaniem „Ograniczenie 
emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których 
następuje spalanie paliw stałych”, 

 Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Woj. Śl. z dnia 
7.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
(Dz. Urz. Woj. Śl.  z dnia 12.04.2017 r., poz. 2624). 

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym 
podmiotom. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie 
w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane oraz w okresie archiwizacji – określonym 
odrębnymi przepisami.  

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada 
Pan/Pani prawo do żądania od administratora: prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania w zakresie danych opcjonalnych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest 
wymogiem ustawowym, jednak ich podanie pomoże w 
prawidłowej realizacji zadań, określonych w pkt. 3. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 
 
Uwagi: 
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................         ....................................................... 
Data           Podpis osoby wypełniającej 


