I.

DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
Miejscowość, ulica:

Adres nieruchomości

Nr posesji:
Nr ewidencyjny działki:

Tytuł prawny
do nieruchomości:

Typ obiektu:

własność
współwłasność

najem
inne (jakie?): ___________________________________

mieszkalny

produkcyjny

inny (jaki?): ______________

handlowo-usługowy

użyteczności publicznej

________________________

wolnostojący

zabudowa bliźniacza

zabudowa szeregowa

całoroczny

sezonowy

Rok budowy:

Powierzchnia użytkowa:

m2

Ocieplenie ścian
zewnętrznych:

tak, _____________________________ cm (rodzaj, grubość)

nie

Ocieplenie dachu
/ stropodachu:

tak, _____________________________ cm (rodzaj, grubość)

nie

Okna:

PCV - jednoszybowe

PCV - trzyszybowe

PCV - dwuszybowe

Rok montażu okien:
Ilość zamieszkujących
/ użytkujących osób

II.
Źródło ciepła w budynku
/ obiekcie

DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA EMISJI
kocioł na paliwa stałe

piec, piecokuchnia, piec
wolnostojący, kominek

Charakter produkowanego
ciepła:

CO
CWU

CO
CWU

Rodzaj komory spalania:

otwarta
zamknięta

otwarta
zamknięta

Klasa kotła:

brak klasy/brak informacji
klasa 3
klasa 4
klasa 5
ekoprojekt

ekoprojekt - tak
ekoprojekt - nie

Sposób podawania paliwa:

ręczny bez wentylatora
ręczny z wentylatorem
podajnik automatyczny

✕

✕

Urządzenie odpylające:

nie
tak, sprawność _____ %

nie
tak, sprawność _____ %

nie
tak, sprawność _____ %

piec kaflowy

Liczba źródeł:

Sprawność cieplna:
Rok produkcji:

%

✕
otwarta
zamknięta

✕

%

%

✕

Rok instalacji:

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w Gminie Sarnaki (dane statystyczne dotyczące ilości źródeł
niskiej emisji). Inwentaryzacja przeprowadzona w ramach zadania pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Sarnaki w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Moc:

Źródło danych:

Roczne zużycie paliwa:
Źródło ciepła
w budynku / obiekcie

kW

kW

kW

tabliczka znamionowa

tabliczka znamionowa

tabliczka znamionowa

dokumentacja techniczna

dokumentacja techniczna

dokumentacja techniczna

inne - _______________

inne - _______________

inne - _______________

__________ mp drewna

__________ mp drewna

__________ mp drewna

__________ ton węgla

__________ ton węgla

__________ ton węgla

kocioł olejowy

kocioł gazowy

kocioł na biomasę

kocioł elektryczny

CO
CWU

CO
CWU

CO
CWU

CO
CWU

Liczba źródeł:
Charakter produkowanego
ciepła:
Rok produkcji:
Rok instalacji:
Moc:

kW

kW

kW

kW

Klasa / sprawność
sezonowa:

Roczne zużycie paliwa:

__________ litrów
oleju opałowego

Odnawialne źródła energii
(OZE):

instalacja fotowoltaiczna - moc _____ kW
turbina wiatrowa - moc _____ kW
kolektory słoneczne - moc _____ kW

III.

__________ m3
gazu

__________ mp
drewna
__________ ton
pelletu/brykietu

__________ kWh
energii elektrycznej

pompa ciepła - moc _____ kW
gruntowy wymiennik ciepła - moc _____ kW
brak

DANE DOTYCZĄCE PLANÓW MODERNIZACJI

Wymiana źródła ciepła:

tak
nie

Rodzaj planowanego
źródła ciepła

kocioł gazowy - w __________ roku
kocioł olejowy - w __________ roku
kocioł elektryczny - w __________ roku
kocioł na ekogroszek - w __________ roku
kocioł na biomasę - w __________ roku

Termomodernizacja:

tak
nie

Rodzaj planowanej
termomedernizacji

ocieplenie ścian - w __________ roku
ocieplenie dachu/stropu - w __________ roku
wymiana drzwi/okien - w __________ roku

Wykorzystanie OZE:

tak
nie

Rodzaj planowanych
do montażu OZE

inst. fotowoltaiczna - w __________ roku
kolektory słoneczne - w __________ roku
pompa ciepła - w __________ roku

IV.

DANE KONTAKTOWE (OPCJONALNE)

Numer telefonu:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sarnaki.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji na podstawie ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Uchwały 98/17 z dnia
20.06.2017r zmieniającej Uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której są przekroczone poziomy
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (RODO).
4. Pozostałe informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie www.sarnaki.pl w zakładce RODO oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Sarnaki.
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w Gminie Sarnaki (dane statystyczne dotyczące ilości źródeł
niskiej emisji). Inwentaryzacja przeprowadzona w ramach zadania pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Sarnaki w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

