
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łapy 

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Łapach lub mailowo na adres: 

sekretariat@um.lapy.pl w terminie do dnia 30.06.2021 r.  

1 Adres budynku/ lokalu 

 
Miejscowość 

……………… 

Ulica 

……………… 

numer budynku/lokalu 

……………… 

powierzchnia użytkowa 

……………….m
2
 

2 Typ budynku 

  mieszkalny 
 mieszkalno- 

usługowy 
 usługowy  handlowy 

 budynek 
gospodarczy 

 obiekt 
niezamieszkały  

3 Źródło ciepła stosowane w budynku/lokalu oraz ilość zużytego paliwa 

 

 
Liczba 

urządzeń 
Stosowane do 

ogrzewania 

Stosowane do 
ciepłej wody 

użytkowej 

Ilość paliwa zużywanego w ciągu 
roku w budynku 

 Ogrzewanie na 
paliwo stałe 
(węgiel, biomasa) 

…..   

węgiel orzech ………………….. ton 

węgiel kostka ………………….. ton 

węgiel groszek ………………….ton 

węgiel miał ……………………... ton 

węgiel brunatny …….……….. ton 

drewno kawałkowe …….….. m 
przestrzenny 

pellet/brykiet ……………….….ton 

inna biomasa …………….….….ton 

 Ogrzewanie 
olejowe 

….. `  
olej opałowy …………….….…. litr 

 Ogrzewanie 
gazowe 

…..   
gaz przewodowy …………..….m

3
 

gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik 
LNG …………………………………..m

3
 

 Ogrzewanie 
elektryczne 

…..    

 Pompa ciepła …..    

 Kolektory 
słoneczne 

…..    

 Inne źródło 
ciepła ……. (jakie) 

…..    

4 Rodzaj źródła ciepła na paliwo stałe (wypełnić jeśli w punkcie 3 wskazano ogrzewanie na paliwo stałe) 

 

 Rodzaj kotła 
…………………………… 
………………………….. 
…………………………… 
………………………….. 
………………………… 

liczba źródeł 

                                             ……………… 

klasa kotła: 
 brak klasy 
 brak informacji,  
 klasa 3,  
 klasa 4,  
 klasa 5,  
 ekoprojekt 

rok instalacji ……………… rok produkcji ……………… Moc kotła ……………  [MW] 

Źródło danych np.  tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna: 
………………………………………………………. 

5 Czy budynek jest ocieplony? 

 

 tak  nie   trudno powiedzieć 

Jeśli budynek jest ocieplony, to jakie modernizacje przeprowadzono? 

 Ocieplenie ścian  Ocieplenie dachu  Ocieplenie stropu 

 
Wymiana 

okien 

 Inne, 
jakie? 

…………….. 



6 Liczba kondygnacji budynku i liczba lokali 

 Liczba kondygnacji  
………………………….. 

Liczba lokali 
  …………………….. 

7  Czy w budynku jest kominek? 
 

 nie  tak (ile sztuk ……………………. ) 

Sposób użytkowania kominka: 
 do ogrzewania budynku 
 rekreacyjnie 
 do ogrzewania wody 

Ilość zużywanego paliwa podczas palenia w kominku …………………………………………………………… 
8 Źródło pozyskanych danych (osoba wypełniająca ankietę) 

    Właściciel/lokator                                  Zarządca                                                         Inne …..……….…………… 

Data wypełnienia ankiety ……………… 

Podpis wypełniającego ankietę ………………………………….. 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap (Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
24, 18-100 Łapy), tel. 85 715 22 51, NIP: 9662106860, REGON: 050659094, sekretariat@um.lapy.pl, www.lapy.pl, 
www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Gminy Łapy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Uchwałą Nr XIX/236/2020 Sejmiku 
Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony 
powietrza dla strefy podlaskiej” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 19 czerwca 2020 r.  poz. 2880). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 
korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y 
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaliczenie Państwa źródeł ciepła jako 
pozaklasowe tzw. „kopciuchy”. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22. 

 

mailto:sekretariat@um.lapy.pl
http://www.lapy.pl/
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