
     ANKIETA INWENTARYZACYJNA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO 
       Program Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego przyjęty uchwałą Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego  z dnia 16 lipca 2020 r. nr XXI/505/20, w sprawie przyjęcia programu 
ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, 
zobowiązuje gminy do sporządzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach realizacji działań 
naprawczych. 
     Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej  
w terminie do dnia 15.12.2021 r. w Urzędzie Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1, 57- 300 Kłodzko.  

      Ankietę można również wysłać drogą pocztową lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej ankiety na adres: 
k.kociubinska@um.klodzko.pl. 
     Zebrane informacje posłużą do określenia ilości i jakości istniejących źródeł ogrzewania na terenie miasta Kłodzko, a także 
pozwolą na oszacowanie ilości wysokoemisyjnych źródeł ciepła i liczbę osób zainteresowanych dofinansowaniem do ich 
wymiany.  

                                                                                                                               Burmistrz Miasta Kłodzko 
                                                                                                                            Michał Piszko  

 
1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 
         Właściciel                                                              Zarządca 

 
2. ADRES BUDYNKU/LOKALU 

 

Miejscowość ………………………..…..….....….. Ulica ………………....…….……………….….....…… 

Numer domu …………………………….…….…… Numer lokalu ….……………………..…..…....….. 

 
3. TYP BUDYNKU 

                                
       Jednorodzinny, w tym:                                

               Mieszkalny 

                Usługowy 

                Mieszkalno- usługowy 

                Inny………………………..……… 

 
          Wielorodzinny, w tym: 

                      Mieszkalny 

                      Usługowy 

                      Mieszkalno- usługowy 

                     Inny………………………………………… 

Ilość lokali mieszkalnych……………………………. 

 
4. TYP ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

          
        Ogrzewanie na paliwo stałe                            

        Ogrzewanie olejowe      

        Ogrzewanie gazowe, w tym:        gaz sieciowy          butla gazowa          zbiornik na gaz                                       

        Ogrzewanie elektryczne (energia sieciowa) 

        Miejska sieć ciepłownicza 

         Odnawialne źródła energii (OZE) 

         Inne…………………………………………….. 

 

5. INFORMACJE O ŹRÓDLE 

CIEPŁA 

(Informacja o klasie kotła znajduje 

się na tabliczce znamionowej 

urządzenia, brak informacji na 

tabliczce znamionowej świadczy, że 

dany kocioł jest pozaklasowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa kotła:  

        Kocioł ecodesign 

        Kocioł 5 klasy 1 

        Kocioł 4 klasy 

        Kocioł 3 klasy 

        Kocioł pozaklasowy  

Moc kotła……………………………………………….…….………      [kW] 

Rodzaj paliwa…………..……………………………..……….…. 

Średnie zużycie paliwa na rok……………………...………      [tony/m3] 

Ilość źródeł ciepła…..……………….…………….…….….…..      [szt.] 

  



 

 

6. PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ 

         

       Kocioł na paliwo stałe 

       Kocioł gazowy 

        Bojler elektryczny 

        Kolektory słoneczne 

         Inne…………………….. 

 

7. STAN ISTNIEJĄCY I 

PLANOWANE DZIAŁANIA 

TERMOMODERNIZACYJNE 

 

 

 

 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

(możliwość wielokrotnego wyboru) 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA 

(możliwość wielokrotnego wyboru) 

     

        Budynek ma ocieplone ściany  

        Budynek nie ma ocieplonych ścian 

        Budynek ma ocieplony dach  

        Budynek nie ma ocieplonego dachu 

        Budynek ma wymienione okna 

        Budynek nie ma wymienionych okien 

 

   

        Planuję termomodernizację  

        Nie planuję termomodernizacji 

Planuję wymienić źródło ciepła                  

………….………………..    (na jakie?) 

Uzależniam wymianę źródła ciepła  od 

uzyskania dofinansowania 

Nie uzależniam wymiany źródła ciepła  

od uzyskania dofinansowania 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje poniżej iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, 57- 300 Kłodzko. 
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Bezpieczeństwa e-mail: iod@um.klodzko.pl. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w ankiecie dotyczącej źródeł ogrzewania. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 
6 lit. a i c RODO. 
4.  Odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą podmioty na podstawie przepisów prawa.  
5.  Pani/Pana dane nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 
6.  Pani/Pana dane będą przechowane przez okres  5 lat i po tym okresie zostaną usunięte. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak też 
usunięcia. Informuję, że zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na ważność z prawem 
czynności dokonanych przed jej cofnięciem. 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem udziału w ankiecie dotyczącej źródeł 
ogrzewania. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w ankiecie dotyczącej źródeł ogrzewania.  
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
               Kłodzko, …………………………… r.                                                                                       ……………………………………………..…. 

                                                                                             Podpis 
 

 
 

                                                                           
 
 
 

 


