
 

 

 

 

 

Szanowny Mieszkańcu miasta Mońki! 

Zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Podlaskiego programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej, 

wszystkie miasta znajdujące się w strefie podlaskiej mają obowiązek przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji 

źródeł niskiej emisji. W związku z powyższym Burmistrz Moniek wzywa do wypełnienia niniejszej ankiety dotyczącej 

zainstalowanych źródeł ciepła w Państwa budynku/lokalu oraz jej przekazanie w nieprzekraczalnym terminie 21 dni 

od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Podstawowym celem inwentaryzacji jest rozpoznanie kotłowni i pieców grzewczych wykorzystywanych we wszystkich 

domostwach i lokalach mieszkalnych, obiektach i lokalach usługowych (w tym handlowych) oraz obiektach użyteczności 

publicznej na terenie Naszego Miasta.  Z góry dziękuję za udział i wypełnienie ankiety! 

  

  

 

 

 

 
 

DNIA ………….……2021 R. BYŁ U PAŃSTWA ANKIETER, ALE NIE ZASTAŁ NIKOGO W DOMU, W ZWIĄZKU 

Z TYM WZYWA SIĘ DO UZUPEŁNIENIA ANKIETY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 21 DNI OD DNIA 

OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW: 

− uzupełnienie ankiety (znajdującej się na odwrocie) i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Mońkach 

osobiście: ul. Kolejowa 21 pok. nr 3 lub ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki (ewentualnie pocztą) 

− kontakt telefoniczny z ankieterem: tel. 668-704-876 i wspólne wypełnienie ankiety 

− przesłanie SMS-a na numer tel. 668-704-876 podając co najmniej: typ pieca (np. kocioł węglowy 

z podajnikiem ręcznym, kocioł na drewno), rok instalacji, klasę kotła oraz adres budynku  

− wypełnienie ankiety przez Internet: www.e-inwentaryzacja.pl/monki  

− przesłanie wypełnionej ankiety (znajdującej się na odwrocie) w formie zdjęcia lub skanu na adres  

e-mail: inwentaryzacja.kotly@gmail.com 

 

Pragniemy Państwa zapewnić, ze uzyskane w ramach inwentaryzacji dane gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy źródeł 

ciepła i nie będą udostępniane publicznie. Państwa zaangażowanie i aktywny udział w inwentaryzacji jest niezwykle ważny i posłuży 

uczestnictwu Gminy oraz jej mieszkańców w otrzymywaniu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań takich jak m.in.: 

wymiana pieców i kotłów grzewczych, instalacja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków!  

 

 

Klauzula informacyjna. Ankieta inwentaryzacyjna źródła ciepła. 
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) 
dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mońki z siedzibą w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5a, 19-100 Mońki reprezentowana przez Burmistrza. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@um-monki.pl  lub pisemnie na adres Administratora danych. 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w związku z Uchwałą Nr XIX/236/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony 
powietrza dla strefy podlaskiej” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 19 czerwca 2020 r., poz. 2880) w celu przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 
Mońki. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały 
Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani 

prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 



 

 

ANKIETA – INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE MIASTA MOŃKI 
 

Prosimy o wypełnienie poprzez wpisanie w odpowiednich polach lub zaznaczenie odpowiedzi wstawiając znak „X” przy właściwej opcji 

 

1. Dane adresowe:  

Miejscowość:…….……………………………………………………………………… Ulica:…………………..……………………………….………….…   

Numer budynku (w przypadku braku numeru budynku podać nr działki):  .…………………………………………………………………………..……. 

2. Dane o budynku 

2A. Rodzaj budynku: 

 Mieszkalny jednorodzinny1 

 Mieszkalny wielorodzinny 

 Budynek zamieszkania zbiorowego2 

 

 Usługowy/handlowy 

 Letniskowy/rekreacyjny 

 

 Produkcyjny/ magazynowy 

 Użyteczności publicznej 

 

 Obiekt niezamieszkały  

 Brak budynku pod podanym adresem 

2B. Dotyczy budynków wielorodzinnych i budynków zbiorowego zamieszkania: 

 Liczba wszystkich lokali mieszkalnych lub lokali zbiorowego zamieszkania w budynku3: ……………………………………………………. 

2C. Dotyczy budynków wielorodzinnych i budynków zbiorowego zamieszkania:  

Ankieta dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych lub lokali zbiorowego zamieszkania w budynku   TAK  NIE 

Numery lokali objętych ankietą: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2D. Liczba kondygnacji:  1  2  3  4  5  inne, ile? ………………… 

2E. Budynek ocieplony:  TAK  NIE 

3. Dane o kotle 

3A. Rodzaj źródła ciepła 

3B. 

Liczba 

źródeł 

ciepła 

[szt.] 

3C. Sposób 

wykorzystania  

CO – ogrzewanie 

CWU – przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej 

3D. Rok 

instalacji 

3E. 

Moc 

kotła  

[kW] 

3F. Klasa kotła: 

BK – poniżej klasy 3 / brak informacji 

EP – Ekoprojekt 

klasa 3, klasa 4, klasa 5 

 Brak ogrzewania  

 Kocioł na paliwo stałe z ręcznym 

podajnikiem paliwa 
………..  CO  CWU    BK  3  4  5  EP 

 Kocioł na paliwo stałe z 

podajnikiem automatycznym  
………..  CO  CWU    BK  3  4  5  EP 

 Koza/piec wolnostojący ………..  CO  CWU    BK  3  4  5  EP 

 Piec kaflowy ………..  CO  CWU    BK  3  4  5  EP 

 Piecokuchnia/trzon 

kuchenny/kuchnia węglowa 
………..  CO  CWU    BK  3  4  5  EP 

 Kominek ………..  CO  CWU    BK  3  4  5  EP 

 Kocioł gazowy ………..  CO  CWU    

 Kocioł olejowy  ………..  CO  CWU    

 Ogrzewanie elektryczne ………..  CO  CWU  

 Sieć ciepłownicza ………..  CO  CWU  

 Pompa ciepła  ………..  CO  CWU  

 Kolektory słoneczne  ………..  CO  CWU  

 Inne (jakie?...................) ………..  CO  CWU    

4. Roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (nie dotyczy kominków) :  

 nie dotyczy (brak źródła ciepła lub ogrzewanie elektryczne) 

 węgiel i paliwa węglopochodne ………………………….…… [ton]  

 drewno kawałkowe ………………………...…. [metr przestrzenny] 

 pellet/brykiet ………………………………………….…………. [ton] 

 inna biomasa …………………………………………….……... [ton]  

 gaz przewodowy (sieć) ………………………………………….. [m3] 

 gaz LPG butla / zbiornik …………………………………..…...... [m3] 

 gaz LNG zbiornik ………………………………………….......… [m3] 

 olej opałowy …………………………………..…………...……… [litr] 

 brak informacji – jeśli nie jest znane 

5. Dane o kominku (jeśli dotyczy) 

5A. Sposób użytkowania kominka  Do ogrzewania    Używany rekreacyjnie   

5B. Roczne zużycie paliw dla kominka 

 węgiel i paliwa węglopochodne ……………………………… [ton]  

 drewno kawałkowe ……………………….… [metr przestrzenny] 

 pellet/brykiet ………………………………………….…………. [ton] 

 inna biomasa …………………………………………………… [ton] 

 brak informacji – jeśli nie jest znane 

6. Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Liczba osób zamieszkałych w lokalu/budynku: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1 Budynek jednorodzinny – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej 
2 Budynek zbiorowego zamieszkania – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 
schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom 
rencistów, dom zakonny. 
3 Lokal zbiorowego zamieszkania – lokal służący celom okresowego pobytu ludzi w budynku zbiorowego zamieszkania 


