
ANKIETA 
inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania budynków na terenie Miasta Sejny. 

 

I. ADRES ORAZ INFORMACJE O BUDYNKU/LOKALU I ŹRÓDŁACH CIEPŁA: 
Adres budynku/lokalu: 

Ulica:………………………………………Nr domu / lokalu*:…………………… Nr działki:……………… 
Tytuł prawny do władania nieruchomością: 

□ własność        □ współwłasność         □ użytkowanie wieczyste           □ inne ………………………………. 

Rodzaj zabudowy:                □ jednorodzinna                □ wielorodzinna 

Typ budynku:    □ mieszkalny                            □ mieszkalno-usługowy        □ przemysłowy 
 □ użyteczności publicznej □ usługowy    □ inne: ………………………… 
 

Rok budowy: ok.  ……………………………………[rok] 

Liczba osób zamieszkujących: ………………………………… 

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu*: ……................... [m²] 

Roczne zużycie energii elektrycznej ……………………...[kWh] 

Rodzaj ogrzewania □ Indywidualny piec c.o.   □ Piec kaflowy        □ Kominek        □ „Koza” na węgiel/ drewno* 

□ Trzon kuchenny              □ Kocioł olejowy    □ Kocioł gazowy   □ Piec elektryczny 

□ OZE                                □ inne …………………………………………………. 

Sposób ogrzewania Rodzaj paliwa Zużycie w roku poprzednim Źródło ciepła 

□ węgiel kamienny, miał, 
koks, ekogroszek 

 [t/rok] Ilość w budynku/ 
mieszkaniu* [szt.] 

 

□ drewno/ biomasa*                    [m3/rok] Moc [kW]  

□ gaz ziemny (z linii) [kWh/rok] 
□ gaz płynny (ze zbiornika) [m3/rok] Rok produkcji/ 

montażu* (data 
uruchomienia) 

 

□ olej opałowy [m3/rok] 

□ energia elektryczna [kWh/rok] Klasa kotła  

□ inne: [      /rok] 
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej:        □ bojler/podgrzewacz elektryczny    

□ piecyk gazowy   □ kocioł na paliwo stałe wspólnie z c.o.         □ OZE           □ inne:……….… 

Czy w budynku 
została 
przeprowadzona 
termomodernizacja?  

□ tak          □ nie 
□ nie wiem 

Czy w budynku planowane 
jest przeprowadzenie  
termomodernizacji? 

□ tak          □ nie 
□ nie wiem 

Jaki był/ będzie * 
zakres 
przeprowadzonej 
termomodernizacji 

Rodzaj termomodernizacji Wielkość Rok wykonania Grubość ocieplenia 
□ docieplenie ścian zew.         [m2]  [cm] 

□ docieplenie dachu/stropu [m2]  [cm] 

□ wymiana okien          [%]  - 

□ inne: ……………………    

Czy planowana jest 
wymiana źródła 
ciepła? 

□ nie 
□ tak, na:    □ gaz sieciowy      □ ciepło sieciowe     □ pompa ciepła 
□ inne: …………………….     

Przewidywany rok 
wymiany:………….. 
Moc:……………. 

Czy w budynku 
występują instalacje 
OZE? 

□ nie   □ kolektory słoneczne        □ panele fotowoltaiczne          □ wiatrak przydomowy 

□ pompa ciepła                 □ inne ………………………                 Moc [kW]………………. 

Czy w budynku 
planowane są 
instalacje OZE? 

□ nie       □ kolektory słoneczne        □ panele fotowoltaiczne           

□ wiatrak przydomowy     □ pompa ciepła      □ inne ………………   

przewidywany rok 
budowy: …………. 
Moc:……………. 



II. INFORMACJE O AZBEŚCIE: 
Czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest? 

□ tak (podać ilość): masa……….. [t]/powierzchnia……….. [m²]                                   □ nie 
 

III. SONDAŻ DOTYCZĄCY ZAKAZU STOSOWANIA PALIW STAŁYCH: 

Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania paliw stałych na cele grzewcze na terenie 
Miasta Sejny? 
□ tak                            □ nie                    □ nie mam zdania 

IV. ŹRÓDŁO POZYSKANYCH DANYCH: 

□ właściciel                □ domownik              □ zarządca            □ najemca             □ inne……………….. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
                                                                       
 

………………………………………                                         …………………………………………… 
                           data                   podpis 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna:  
Na podstawie 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119. 1 dalej jako RODO) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.  
Z Administratorem skontaktować się można poprzez adres e-mail:sekretariat@um.sejny.pl lub pisemnie na adres 
siedziby. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu:  
87 5162 073, adresem e-mail iod@um.sejny.pl lub pisemnie na adres siedziby. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 
lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO). 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane 
osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem podmiotów, którym dane mogą być 
udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich 
przypadkach odbywa się na pisemny wniosek 

5. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, 
jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164). 

 
 

UWAGA! 
1. Ankieta ma charakter informacyjny. Wypełnienie i złożenie jej nie jest jednoznaczne z 

otrzymaniem dotacji na wymianę kotła. 
2. Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sejny do urny lub za pomocą Poczty Polskiej do dnia 

31.03.2021 r. 
 
 

 

 

 

 

 

W razie pytań związanych z ankietą proszę kontaktować się pod numerem tel. 87/ 516 20 73 wew. 11 


