
Realizując  obowiązki  wynikające  z  zapisów  Załącznika  nr  4  Programu  Ochrony  Powietrza  dla
Województwa  Pomorskiego,  przyjętego  uchwałą  Nr  308/XXIV/20  Sejmiku  Województwa
Pomorskiego z  dnia  28  września  2020 r.  zwracam się  z  prośbą  do  mieszkańców Gminy Dębnica
Kaszubska  o  wypełnienie  stosownej  ankiety.  Kierowana  jest  ona  do  właścicieli  nieruchomości,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz innych podmiotów władających lub zarządzających
nieruchomościami na terenie  Gminy Dębnica  Kaszubska.  Wypełniony formularz  można składać w
Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska (urna przed urzędem) bądź do sołtysa. Dziękujemy sołtysom, za
zaangażowanie i pomoc w realizacji zadania.

ANKIETA DOTYCZĄCA POSIADANEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Dane adresowe:
miejscowo

ść:
ulica: nr budynku/

lokalu:

2. Źródło pozyskania danych:

 właściciel
 współwłaściciel
 najemca/dzierżawca
 inny…………………

3. Typ budynku, którego dotyczy ankieta:

 budynek jednorodzinny
 budynek  wielorodzinny,  liczba  lokali

w budynku………….
 budynek usługowy
 budynek przemysłowy
 budynek użyteczności publicznej

4. Ogólne dane o budynku:
 liczba lokali…………….
 liczba kondygnacji………
 czy w budynku została przeprowadzona 

termomodernizacja:
 tak  nie

 jeśli tak, to w jakim zakresie?*
(ocieplenie  ścian,  ocieplenie  dachu,  ocieplenie
stropu,   wymiana  okien,  wymiana  drzwi,
wymiana źródła ciepła)

5. Jeśli w budynku nie była przeprowadzona 
termomodernizacja, to czy jest ona 
planowana?

 tak  nie
 jeśli tak, to w jakim zakresie?*
(ocieplenie  ścian,  ocieplenie  dachu,  ocieplenie
stropu,   wymiana  okien,  wymiana  drzwi,
wymiana źródła ciepła)

*właściwe podkreślić

*właściwe podkreślić

6. Rodzaj źródła ciepła:

 ogrzewanie na paliwo stałe- węgiel 
           (ekogroszek, miał)
 ogrzewanie na biomasę (m.in. drewno, 
           pelet)
 kominek
 piec kaflowy
 kotłownia w budynku wielorodzinnym
 pompa ciepła
 ogrzewanie gazowe
 ogrzewanie elektryczne
 ogrzewanie olejowe
 inne (jakie?)…………………………….



7. Dane o kotle/kotłach:
 liczba kotłów……

piec/ kocioł na paliwa stałe: piec/ kocioł gazowy, kocioł
olejowy, kocioł elektryczny:

pompa ciepła:

klasa* klasa* klasa*

rok instalacji rok instalacji rok instalacji

moc moc moc

Roczne 
zużycie 
paliwa (ton,  
m3)

Roczne 
zużycie 
paliwa (ton,  
m3)

Roczne zużycie 
paliwa (kWh )

*określona na podstawie informacji znajdującej się na tabliczce znamionowej 
umieszczonej na kotle lub na podstawie dokumentu poświadczającego.

8. Rodzaj paliwa stosowanego w ciągu roku:
 węgiel
 ekogroszek
 pellet
 olej opałowy
 drewno
 gaz
 prąd
 inne (jakie?)……………………………...

9. Dane o kominku/kozie:

 ilość w budynku…………….…………..
 sposób użytkowania kominka/kozy:

do ogrzewania 
rekreacyjnie

 rok instalacji
 moc……………………………………..
 roczne zużycie paliwa …………………(m3)

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
W razie  problemów z  wypełnieniem ankiety  prosimy o  kontakt  z  Urzędem Gminy  Dębnica
Kaszubska pod nr tel. 730 820 373
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska (dane adresowe:
76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 16a).  W sprawach związanych z ochroną swoich
danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-
mail: (iod@debnicakaszubska.eu)  lub z lub pisemnie na adres Administratora danych. Pani/Pana dane
osobowe  są  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  pełnej  inwentaryzacji  źródeł  ciepła  w Gminie
Dębnica Kaszubska. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
pod adresem http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=205153 

http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=205153
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