
 

 

GMINA DZIERŻONIÓW 

„RAZEM ZADBAJMY O CZYSTE POWIETRZE” 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Szanowni  Mieszkańcy, zapraszam do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji źródeł ogrzewania  

wszystkich budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy Dzierżoniów. 

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z Programu ochrony powietrza dla województwa 

dolnośląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XXI/505/20 z dnia 

16 lipca 2020 r.).  

Udział Państwa w badaniach ankietowych w sposób szczególny przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat 

rozmieszczenia źródeł niskiej emisji, a także zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy 

jakości powietrza oraz pozyskania przez gminę środków finansowych umożliwiających dofinansowanie 

wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie 

na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, w tym planowania działań wspierających zmianę 

sposobu ogrzewania. Dane ankietowe nie będą wykorzystywane w innych celach i nie będą przekazywane 

podmiotom trzecim. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 czerwca 

2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów: 

• do Urzędu Gminy Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 122), 

• e-mailem na adres: powietrze@ug.dzierzoniow.pl (skan, wersja elektroniczna (edytowalna) lub zdjęcie 

wersji papierowej formularza), 

• pocztą na adres: Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, 

• przekazać sołtysowi wsi. 

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu: 74 832 56 67. 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów  

                                                                                                             Marek Chmielewski  

 

 

Ankieta dotycząca sposobu ogrzewania budynku 
 

ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKÓW I LOKALI  

W GMINIE DZIERŻONIÓW 

1 
Adres nieruchomości 

Miejscowość: ………………..  Ulica: …………………. nr budynku: … nr lokalu: … 

2 

Typ budynku 

jednolokalowy  ☐                                                           wielolokalowy   ☐ 

☐ 
mieszkalny 

 

☐ 
mieszkalno-

usługowy 

☐ 
usługowy 

 

☐ 
użyteczności 

publicznej 

☐ 
przemysłowy 

 

☐ 
pustostan   

 

3 

Rodzaj ogrzewania  (istniejące źródła ciepła) - (możliwość wielokrotnego wyboru) 

1. Ogrzewanie na paliwo stałe (np. węgiel, 

drewno, pelet) 
☐ 

2. Ogrzewanie olejowe ☐ 
3. Ogrzewanie gazowe ☐ 

4. Ogrzewanie elektryczne ☐ 

5. Inne źródła energii 
   ☐ kolektory słoneczne   ☐ pompa ciepła   
   ☐ fotowoltaika     ☐ inne 

6. Brak ogrzewania    ☐ 

4 

Jeżeli zaznaczyłeś w punkcie 3.1 „ogrzewanie na paliwo stałe” proszę podaj rodzaj 

ogrzewania  (informacje o klasie kotła znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia) 

Indywidualny piec C.O. 

kotły pozaklasowe ☐ 

kotły - klasa 3 ☐ 

kotły - klasa 4 ☐ 

kotły - klasa 5 ☐ 

kotły - ecodesign ☐ 



Piec kaflowy …….............…[sztuk] 

Koza na węgiel/ drewno …….............…[sztuk] 

Kominek …….............…[sztuk] 

Trzon kuchenny (kuchenka 

opalana węglem lub drewnem) 
……….............[sztuk] 

5 
Średnie roczne zużycie paliwa stałego w budynku/lokalu (jeżeli dotyczy) 

1. Węgiel ……...… [tona] 2. Drewno ………..… [m
3
] 3. Pelet ……….… [tona] 

6 

Czy zamierzasz wymienić źródło ciepła? 

☐ TAK (proszę o podanie źródła ciepła na jakie zostanie wymienione dotychczasowe) 

☐  gazowe 

☐  elektryczne 

☐  piec na węgiel bez podajnika 

☐  kocioł co  - na węgiel z podajnikiem 

☐  kocioł co  - na drewno lub pelet 

☐  kominek na drewno z płaszczem wodnym 

☐  kominek na drewno 

☐  olejowe 

☐  pompa ciepła 

☐  inne źródło ogrzewania…………………………………………………… 

☐ NIE (proszę o wskazanie powodu niewymieniania źródła ciepła) 
     …………………………………………………………………………………… 

7 

Czy uzależniasz zmianę źródła ciepła od możliwości uzyskania dofinansowania? 

☐ TAK                                                                        ☐ NIE 

Jeżeli w pytaniu 6 zaznaczyłeś „TAK”, to w jakim okresie zamierzasz wymienić 

źródło ciepła? 

☐ do 1 roku   ☐ od 2-4 lat ☐ powyżej 4 lat 

8 

Czy zamierzasz zastosować odnawialne źródła energii? 

☐   TAK: 

      ☐   kolektory słoneczne,      ☐   pompa ciepła,         ☐   fotowoltaika         

      ☐   inne  (jakie?) ……………………………………………………………………… 

☐   NIE                                        ☐   NIE WIEM 

9 

Czy planujesz przeprowadzenie termomodernizacji budynku/lokalu? 

☐   TAK: 

       ☐   docieplenie ścian,   ☐   docieplenie dachu,      ☐   wymiana okien/drzwi        

       ☐   inne (jakie?) ……..………………………………………………………………. 

☐   NIE                                        ☐   NIE WIEM 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Dzierżoniów reprezentowana przez Wójta Gminy Dzierżoniów, ul. 

Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów; 

2) dane będą przetwarzanie w celu sporządzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji tj. określenia źródła ogrzewania we 

wszystkich lokalach/budynkach na terenie  Gminy Dzierżoniów; 

3) więcej informacji uzyskać można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dzierżoniowie w zakładce  
"Ochrona danych osobowych": https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna.html. 

        

Dziękuję za wypełnienie ankiety 
 

 

 


