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Ankieta  

na potrzeby inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków oraz ewidencji 

zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Buk 
 

 

Wypełniający ankietę: (Imię i nazwisko)……………………………………………………………… 

 właściciel nieruchomości (Imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 użytkownik (Imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 

 

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

Adres nieruchomości: 

 Miejscowość ................................................................. 

 Ulica............................................................................... 

 Nr budynku .................................................................... 

 Nr lokalu ........................................................................ 

 Nr działki ........................................................................ 

 Obręb ............................................................................. 

 

Rodzaj budynku: 

 mieszkalny 

 mieszkalny (wielorodzinny) 

 mieszkalno-usługowy 

 usługowy 

 przemysłowy 

I. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków 

 

Rodzaj głównego źródła ogrzewania lokalu/budynku: 

 kocioł na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym (moc ……..kW, 

norma:…………………………) 

 kocioł na groszek z podajnikiem automatycznym (moc …… kW, 

norma: ………………………) 

 kocioł na pellet (moc …… kW, norma: …………………………) 

 kocioł na olej opałowy (moc …… kW, norma: …………………………) 

 kocioł gazowy (moc …… kW, norma: …………………………) 

 inne - …………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj dodatkowego źródła ogrzewania lokalu/budynku (możliwość wielokrotnego wyboru) 

 kocioł na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym (moc ……..kW, 

norma :…………………………) 

 kocioł na groszek z podajnikiem automatycznym (moc …… kW, 

norma: ………………………) 

 kocioł na pellet (moc …… kW, norma: …………………………) 

 kocioł na olej opałowy (moc …… kW, norma: …………………………) 

 kocioł gazowy (moc …… kW, norma: …………………………) 

 kominek  (moc ……   kW, norma: ………………………………………………) 

 „koza” na węgiel/drewno (moc………..kW, norma: ……………………………………) 

 palenisko kuchenne na węgiel/drewno 
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 inne - …………………………………………………………………………………………… 

 brak dodatkowe źródła ogrzewania 

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

 zintegrowany z głównym źródłem ogrzewania (piec dwufunkcyjny) 

 zasobnik zasilany z kotła c.o. (bojler) 

 podgrzewacz elektryczny 

 podgrzewacz gazowy 

 źródła odnawialne (OZE) - ........................................................................................................ 

 inne............................................................................................................................................ 

 

Charakterystyka termiczna budynku?  

 ocieplony (styropian/wełna/inne; grubość .....................cm) 

 wymaga termomodernizacji w 

zakresie …………………………………………………………….. 

 

II. Aktualizacja danych w ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni 

ścieków: 

 

Liczba osób zamieszkujących posesję: ......................... 

 

Sposób usuwania nieczystości ciekłych 

 sieć kanalizacyjna (data przyłączenia: .......................................) 

 wywóz ze zbiornika bezodpływowego (szambo) (data 

wykonania/montażu: …………………….............) 

 wywóz ze zbiornika bezodpływowego (szambo) wspólnego dla budynku wielorodzinnego  

(data wykonania/montażu: …………………….............) 

 przydomowa oczyszczalnia ścieków (data wykonania/montażu: ..........................................) 

 przyłącze do kanalizacji deszczowej 

 nie posiadam żadnego z powyższych 

 

Technologia wykonania zbiornika na nieczystości ciekłe: 

 kręgi betonowe 

 żelbetowy prefabrykowany 

 metalowy 

 z tworzywa sztucznego 

 inny ………………………………………………………..……………………………………

………… 

 pojemność zbiornika:  ……….. m3 

 

Typ użytkowanej oczyszczalni ścieków: 

 oczyszczalnia z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym 

 oczyszczalnia biologiczna (ze złożem biologicznym, z osadem czynnym, inna ..........................) 

 przyłącze do kanalizacji deszczowej 

 inna -  ………………………………………….……………………………….....…………… 

 

POUCZENIE: 

Informacje szczegółowe na temat mocy urządzeń, posiadanych atestów i norm można odczytać z 

tabliczek znamionowych lub dokumentacji technicznej; w przypadku braku takich informacji należy 

zostawić puste miejsce lub wpisać „brak danych”. 

 

…………………………       ……………………… 

 (data)         (czytelny podpis) 
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Informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 

Buk,  

e-mail:buk@buk.gmina.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku pod adresem: iod@buk.gmina.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zakresie 

niezbędnym do realizacji obowiązków administratora dla potrzeb prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i inwentaryzacji źródeł ogrzewania 

budynków. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są 

przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych 

posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

6. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, regulujących odpowiednie 

podatki oraz opłaty i jest niezbędne do  identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest 

podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego. 

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze 

źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób 

fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych. 

8. Dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe 

niezbędne do realizacji ww. zadań. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

    Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora 

danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych"). 

10. W związku z RODO, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  

profilowaniu. 

 

 

…………………………       …………………… 

 (data)         (czytelny podpis) 
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