INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Lp.

Gmina: Zakrzew

1.

Lokalizacja lokalu/budynku
Adres

2.

Typ budynku
jednolokalowy 

mieszkalny


mieszkalnousługowy


usługowy

3.

wielolokalowy 



użyteczności
przemysłowy
publicznej
Rok budowy budynku ( dekady)


pustostan


brak budynku w terenie

 1970 i starsze

 1991-2000

 1971-1980

 2001-2010

 1981-1990

 2011 -2020

4.

Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu
.....................m2

6.

Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru)
Ogrzewanie na paliwo stałe

Ogrzewanie olejowe

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie elektryczne

OZE

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

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

7.

Paliwa stałe – ilość pieców/kotłów na paliwo stałe oraz moc (z dokładnością do 1 kW, moc/1szt), wiek źródła ciepła oraz klasa kotła
Indywidualny piec C.O.

………[szt.]

Do 5 lat 

………[kW]

zasilane ręcznie kotły pozaklasowe 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

zasilane automatycznie kotły pozaklasowe



zasilanie ręczne, kotły - klasa 3



zasilanie automatyczne kotły - klasa 3



zasilanie ręczne, kotły - klasa 4



zasilanie automatyczne kotły - klasa 4



zasilanie ręczne, kotły - klasa 5



zasilanie automatyczne kotły - klasa 5



zasilanie ręczne, kotły – ekoprojekt



zasilanie automatyczne kotły – ekoprojekt





wentylator

Urządzenie odpylające 
………..(sprawność%)

Sprawność cieplna ……….%

Źródło danych: - tabliczka znamionowa 
- dok. techniczna 
- inne, jakie…………………………

Piec kaflowy

………[sztuk]

………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Koza na węgiel/ drewno

………[sztuk]

………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Kominek

………[sztuk]

………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

Trzon kuchenny
Komora spalania:
- otwarta 
- zamknięta 
- brak informacji 

………[sztuk]

………[kW]

Do 5 lat 

Od 5 do 10 lat 

Powyżej 10 lat 

8.

Rok: …………..

Urządzenie
ekoprojekt:
Źródło danych: - tabliczka znamionowa 
Sprawność cieplna
odpylające 
- tak 
- dok. techniczna 
……….%
………..
- nie 
- inne, jakie…………………………
(sprawność%)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)
Węgiel
……… [m3] lub
Biomasa/Drewno/
………… (Mg)
- orzech 
……… [Mg]
- kostka 
- miał 
Olej opałowy/gaz
………………………..( m3 ) lub litry
Ekogroszek
……… [Mg]
Inne paliwa stałe:
……………….…….… [Mg/m3]

9.

Sposób przygotowania c.w.u.
 bojler/pogrzewacz
elektryczny

 piecyk gazowy

 kocioł na paliwa stałe

 OZE………………………

 inne………………………..

Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?

10.
Tak 

ocieplenie ścian
11.

Nie 
Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji ?



ocieplenie dachu
ocieplenie stropu
wymiana okien

Nie wiem 

wymiana drzwi

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

Nie 

Nie wiem 

Planuje się wymianę systemu grzewczego na:

Piec na paliwo stałe
Jaki?..............................
.


ogrzewanie
olejowe


ogrzewanie
gazowe:
- sieć 
- butla 


ogrzewanie
elektryczne


OZE


Inne (jakie?)
…………………….

Rok planowanej modernizacji źródła ciepła:……………………………………………
12.

Źródło pozyskanych danych
 Właściciel

 Mieszkaniec

 Inne …..……….……………

……………………………………………(podpis)

Zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Zakrzew” zrealizowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ZAKRZEW, 26-652 Zakrzew,
Zakrzew 52
2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Bartłomiej Kida adres email: bodo.radom@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

