
ANKIETA URZĘDU GMINY W BOJSZOWACH 
dotycząca sposobu ogrzewania budynku jednorodzinnego 

 
Na terenie gminy Bojszowy obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  
(tzw. „uchwała antysmogowa”) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  
Stanowi ona akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.  
W celu przygotowania przez gminę odpowiedniej pomocy dla mieszkańców, która ułatwi dostosowanie źródeł 
ciepła do wymogów „uchwały antysmogowej”, niezbędna jest informacja o ilości i rodzaju stosowanych źródeł 
ciepła, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków.  
W związku z tym Wójt Gminy zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  
Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do sekretariatu urzędu gminy w Bojszowach lub wysłać pocztą 
tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy z dopiskiem na kopercie 
ANKIETA OGRZEWANIE. Ankietę można także zeskanować i wysłać na adres e-mail: sekretariat@bojszowy.pl 
z tematem ANKIETA OGRZEWANIE. Mile widzianym sposobem przekazania ankiety jest wypełnienie jej wersji 
elektronicznej umieszczonej na stronie www.bojszowy.pl, gdzie znajdują się także bardziej szczegółowe 
informacje na temat akcji.  
Termin złożenia ankiety: do 30.05.2020 r.  
UWAGA! Nieprzekazanie ankiety w ustalonym terminie spowoduje konieczność wizyty pracowników Urzędu 
Gminy na terenie nieruchomości, która obejmuje kontrolę źródła ogrzewania.  
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:  
Ankietę należy wypełniać stawiając krzyżyk w wybrany miejscu □, uzupełniając dane w miejscach 
wykropkowanych lub podkreślając odpowiednią odpowiedź. 
 

Imię i Nazwisko …………………………………………. Telefon ………………………………………..…….. 

Adres budynku: miejscowość ………..……. ul. ………………….…… nr budynku ……….. 

Forma własności  właściciel / współwłaściciel / najemca 

Dane budynku  powierzchnia ogrzewana….……...m2     kubatura ……..….. m3 

Rok budowy  □ do 1970  □ 1971-1980 □ 1981-1990 □ 1991-2000 □ 2001-2010 □ po 2011 

Czym ogrzewany jest  
obecnie budynek?  

□ węgiel  □ miał □ ekogroszek □ pellet □ gaz 
□ olej 
opałowy 

□ drewno □ prąd □ inne…………. 

Dane źródła / 
źródeł ogrzewania  

roczne zużycie paliwa …………..… (tony/m3/litry/kWh/GJ) - źródło podstawowe  

roczne zużycie paliwa …………..… (tony/m3/litry/kWh/GJ) - źródło dodatkowe 

Czy budynek był  
termomodernizowany? 

□ ściany (grub. izolacji ……...cm)  
□ dach/stropodach (grub. izolacji ….…..cm)  
□ podłoga na gruncie (grub. izolacji ……...cm)  
□ wymiana okien ………....rok                    □ wymiana drzwi zewn ……..…..rok  

 

W przypadku możliwości uzyskania dotacji jestem zainteresowany/a: 

wymianą źródła węglowego na:  
□ węglowe V klasy  □ olejowe □ pompę ciepła 
□ elektryczne □ inne …………………….. 

termomodernizacją w zakresie:  
□ ściany  □ dach/stropodach □ podłoga na gruncie 
□ wymiana okien □ wymiana drzwi zewn □ inne ………………….. 

dodatkowo montażem: □ paneli fotowoltaicznych  □ kolektorów słonecznych 

 



Rodzaj urządzenia grzewczego na paliwa stałe stosowanego w budynku 
UWAGA! Wypełniają tylko użytkownicy jakichkolwiek źródeł ciepła na paliwa stałe 

Indywidualny  
kocioł C.O.  
(liczba …… szt.)  

……. kW  □ do 5 lat  □ 5-10 lat  □ powyżej 10 lat lub brak tabliczki znamionowej  

□ zasilanie ręczne  □ zasilanie automatyczne 

□ pozaklasowy  □ klasa 3 □ klasa 4 □ klasa 5 
□ kominek z płaszczem 
wodnym 

Piec kaflowy  
(liczba …… szt.)  

□ do 5 lat  □ 5-10 lat  □ powyżej 10 lat  

Koza na 
węgiel/drewno  
(liczba …… szt.)  

□ do 5 lat  □ 5-10 lat  
□ powyżej 10 lat lub brak 
tabliczki znamionowej  

Kominek  
(liczba …… szt.)  

□ do 5 lat  □ 5-10 lat  □ powyżej 10 lat  

 

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej 

□ tym samym źródłem co ogrzewanie  

□ innym źródłem ciepła tj.:  
□ kocioł na paliwa stałe  □ piecyk gazowy □ olej opałowy 
□ boiler / podgrzewacz elektryczny □ kolektory słoneczne 
□ fotowoltaika □ pompa ciepła □ inne ………………….. 

 

Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Bojszowy                       
z siedzibą w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, w związku z tworzeniem bazy inwentaryzacyjnej   
ogrzewania budynków na terenie gminy Bojszowy w zakresie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie. 
 
Oświadczam iż zostałam/em poinformowany, że: 
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  
 
1) Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :nr tel. 507859176, e-mail - iod@bojszowy.pl 
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w z celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków               

na terenie Gminy Bojszowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Udostępnione moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,  
5) Przekazane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
6) Przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody       
w dowolnym momencie, 

7) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
8) Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne 
 
 
 

…….…………………….…..……………………..  
                                                                                                            Data i czytelny podpis  

 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnianiem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bojszowy  
w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, pokój nr 10, II piętro, nr tel. 32 218 93 66 wew. 123  
lub e-mail: beata.labus@bojszowy.pl 


