
 
Ankieta dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej 

1. Typ budynku 

 jednorodzinny  bliźniak   szeregowy 

2. Adres: ………………………………………………………………  

3. Powierzchnia ogrzewana [m2] ……..………….. 4. Rok budowy budynku ……..………….. 

5. Ocieplenie ścian  Tak  Nie 

6. Ocieplenie dachu/stropodachu  Tak  Nie 

7. Okna  Stare  Nowe (do 8 lat) 

8. Rodzaj ogrzewania - paliwo 

 węgiel 

 drewno 

 biomasa (inna) 

 gaz sieciowy 

 gaz płynny 

 olej opałowy 

 OZE 

 prąd 

 sieć ciepłownicza 

9. Rodzaj kotła w przypadku 

stosowania węgla/drewna 

 pozaklasowy 

 3, 4 klasa 

 5 klasa, Ecodesign 

 gazowy 

 olejowy 

 ogrzewanie elektryczne 

 inne ………………. 

10. Ilość zużytego paliwa/energii w gospodarstwie domowym 

 węgiel ………………… ton/rok 

 gaz ……………..…. m3/rok lub 
 …….………………..…. kWh/rok 

 olej opałowy ……….. m3/rok 

 drewno …………….. mp/rok 

 inna biomasa ……………ton/rok 

 prąd ogrzewanie …….. MWh/rok 

 sieć ciepłownicza …………..GJ/rok 

 inne (jakie?) ………………………….... 

 inne (jakie?) ………………………….... 

11. Ciepła woda  To samo źródło co ogrzewanie  Bojler elektryczny 

 Piecyk gazowy  inne (jakie?) ……………………………….. 

12. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna  Tak  Nie 

13. Jeśli tak wskaż typ  Kolektory słoneczne ………… m2  Inne …………… 

 Fotowoltaika ………………. m2  Pompa ciepła …….……… kW  Gruntowy wymiennik ciepła … kW 

14. Termin wymiany źródła ciepła - data planowanej inwestycji ................................................................................ 

15. Wskaż typ  Nowoczesny kocioł węglowy  Nowoczesny kocioł na biomasę 

 Kolektory słoneczne  Ogrzewanie elektryczne  Kocioł gazowy 

 Pompy ciepła  Fotowoltaika  Inne ……………… 

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w Gminie 

Brenna (dane statystyczne dotyczące ilości źródeł niskiej emisji).  

 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021 – 2027 z 
perspektywą do 2030 r.  jest Wójt Gminy Brenna z siedzibą w Urzędzie Gminy Brenna, 43 – 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77. 

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie: ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna, 
b) telefonicznie: +48 33 853 62 22,   
c) elektronicznie: poczta@brenna.org.pl 

Inspektor ochrony danych 

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta inspektorem ochrony danych: 

a) listownie: ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna, 
b) elektronicznie: iod@brenna.org.pl 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane w celu opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.  
Podstawa prawna przetwarzania jest: 

• art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) 

Odbiorcy danych osobowych 

a) Państwa dane  zostaną  udostępnione  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  przepisów prawa oraz firmie Ecovidi Piotr Stańczuk, Ul. 
Łukasiewicza 1, pok. 303, 31-429 Kraków w celu realizacji umowy  nr Ośr.621.1.2021 r. w celu:  

1. Wykonanie opracowania dokumentacji p.n. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 
2030 r.” (dalej: „Plan”), zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sporządzania planu 
gospodarki niskoemisyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi Gminy Brenna, w tym projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Brenna, a także aktualnym Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu, 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.  

2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnionej z właściwymi organami zgodnie z ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) jeżeli tego typu ocena będzie wymagana, w tym opracowanie i 
skierowanie do zaopiniowania Prognozy oddziaływania na środowisko postanowień projektu „Planu” lub przedstawienie opinii właściwych 
organów o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzenie uzasadnienia i podsumowania 
procedury SOO. 

 
b) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem administracyjnym mogą być podmioty z którymi Urząd Gminy 

Brenna zawarł umowy na  świadczenie  usług  serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym 
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparc ia technicznego i 
usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych 
osobowych. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadania, a następnie - zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Brenna Instrukcją kancelaryjną oraz 
przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 1 roku od końca roku, w którym zakończono realizację zadania. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;  
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Obowiązek podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu uwzględnienia Państwa informacji w opracowywanym PGN. 

 


