
Szanowni Mieszkańcy, 

w związku z prowadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła, Urząd Miasta Józefowa 

zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie poniższego Formularza 

inwentaryzacyjnego na jeden ze wskazanych sposobów: 

1. w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta Józefów przy ul. 

Kardynała  Wyszyńskiego 1, 

2.   e-mailem na adres: m.bogusz@jozefow.pl poprzez uzupełnienie wersji 

elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza, 

3. pocztą na adres: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420  

Józefów, 

4. 

 

poprzez skorzystanie z platformy ZONE, która dostępna jest pod adresem:

www.zone.gov.pl oraz jako aplikacja mobilna ZONEapp (do ściągnięcia 

wsklepie Google Play lub AppStore). 

 

 Serdecznie  zapraszamy do  wzięcia  udziału  w  projekcie. Zebrane  informacje

pozwolą  zidentyfikować  potrzeby  mieszkańców  oraz  wdrożyć skuteczne

rozwiązania  mające  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia  i  jakości  życia mieszkańców  

Józefowa. 

 

Dziękujemy za zaangażowanie i każdy uzupełniony formularz ! 
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 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA 
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIASTA JÓZEFOWA  

  

   

 

Niniejsza  informacja  została  sporządzona  dla  Państwa  w  związku  z  obowiązkami  określonymi  w  art. 13  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  (ogólne rozporządzenie o 
ochronie  danych)  (Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  z  dnia  14  maja  2016  r.  L 119/1).

 

 

Administrator Danych 
Osobowych 

 

 

  

  

   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Józefowa.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 listownie na adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

 przez e-mail: um@jozefow.pl

 telefonicznie: +48 22 779-00-00.

 

Inspektor Ochrony Danych  

 

 

  

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Kowalczyk. Inspektor to osoba, z którą możecie się 
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych  osobowych oraz 
korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 listownie na adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1; 05-420 Józefów

 przez e-mail: iodo@jozefow.pl
  

Cele przetwarzania Państwa 
danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie  miasta 
Józefów.  

 Podstawa prawna 
przetwarzania Państwa 
danych osobowych 

 

 

 

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa:

 art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonywania zadań
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonych 
Administratorowi;

 innych przepisów szczególnych.
 

Okres przechowywania
Państwa danych osobowych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Józefowa przez okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa, między innymi z: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.)  

Odbiorcy Państwa danych 
osobowych 

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane 
mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia 
usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  

Państwa prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

 

  
 

  

  

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 prawo do przenoszenia danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych (dane kontaktowe powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi  

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.  Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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DATA:

Województwo: Mazowieckie Powiat: Otwocki Miejscowosć: Józefów

Ulica: Nr budynku: Nr lokalu:

Osoba wypełniająca ankietę: właściciel zarządca budynku

najemca

budynek mieszkalny jednorodzinny budynek mieszkalny wielorodzinny budynek zbiorowego zamieszkania

budynek handlowo-usługowy budynek gospodarczy (np. warsztat) samodzielny lokal mieszkalny

budynek niezamieszkały

Szacunkowy rok budowy:

  Grubość ocieplenia podłogi na gruncie 
lub stropu nad piwnicą / garażem:

Grubość ocieplenia dachu:

Grubość ocieplenia stropodachu:

Grubość ocieplenia ścian:

      Tak        Nie        Nie wiem

      przed 01.01.2014 r.       po 01.01.2014 r.       po 01.01.2017 r.

Rodzaj ogrzewania budynku: ogrzewanie centralne miejscowe ogrzewanie w pomieszczeniach

Źródło ciepłej wody użytkowej: zintegrowane z C.O. kolektor słoneczny

inne:

Czy w budynku wykorzystywane są panele
fotowoltaiczne: Tak                Nie Moc instalacji [kWp]:

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

    
0 cm          do 5 cm         do 10 cm      do 15 cm       powyżej 15 cm        Brak danych

 0 cm          do 5 cm         do 10 cm      do 15 cm       powyżej 15 cm         Brak danych

Główne źródło ciepła w budynku stanowi:          Kocioł na paliwo stałe        Piec wolnostojący, piecokuchnia, koza    Kominek       Piec kaflowy
      Kocioł gazowy      Kocioł olejowy       Pompa ciepła         Ogrzewanie elektryczne            Brak ogrzewania

    0 cm   do 5 cm         do 10 cm       do 15 cm       powyżej 15 cm   Brak danych

Ocieplenie ścian:          ocieplenie całkowite           ocieplenie częściowe           brak ocieplenia          Nie wiem

Czy w poprzednich latach dokonano wymiany okien bądź drzwi ?

Jeżeli TAK to proszę wskazać szacunkowy termin wykonania inwestycji:

indywidualne podgrzewacze gazowe/elektryczne

2. INFORMACJE O BUDYNKU

Rodzaj budynku:

      
Budynek jednolokalowy        Budynek wielolokalowy:                  (liczba lokali w szt.)

        Typ budynku:         wolnostojący         szeregowy             bliźniak         inny:

inny:

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu (m2):

      0 cm       do 5 cm       do 10 cm       do 15 cm        powyżej 15 cm        Brak danych

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
FORMULARZ INWENTARYZACYJNY

1. DANE ADRESOWE BUDYNKU

Liczba osób zamieszkujących budynek/lokal:

inny:

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAINSTALOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA POTRZEB OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ I WODY:

Dodatkowe źródło ciepła w budynku stanowi:         Nie dotyczy        Kocioł na paliwo stałe       Piec wolnostojący, piecokuchnia, koza 

      Kominek           Piec kaflowy         Kocioł gazowy      Kocioł olejowy            Pompa ciepła   Ogrzewanie elektryczne



Liczba źródeł ciepła (szt.):

Sposób podawania paliwa: ręczny                  podajnik automatyczny         ręczny        podajnik automatyczny

Charakter produkowanego ciepła: ogrzewanie         ciepła woda użytkowa        ogrzewanie            ciepła woda użytkowa

Z wentylatorem?  Tak    Nie          Nie wiem Tak        Nie Nie wiem

Otwarta komora spalania Tak      Nie          Nie wiem Tak            Nie  Nie wiem

Moc źródła ciepła [kW]: Nie wiem Nie wiem

Rok produkcji/zakupu źródła ciepła: Nie wiem Nie wiem

Rok instalacji źródła ciepła: Nie wiem Nie wiem

Sprawność cieplna kotła [%] Nie wiem Nie wiem

Urządzenie odpylające Tak      Nie          Nie wiem Tak      Nie       Nie wiem

Deklarowana sprawność urządzenia odpylającego [%] Nie wiem Nie wiem

Źródło danych dot. parametrów kotła: tabliczka znamionowa dokumentacja techniczna

Brak klasy lub brak informacji Brak klasy lub brak informacji

Klasa 3        Klasa 4        Klasa 5 Klasa 3        Klasa 4        Klasa 5

Ekoprojekt Ekoprojekt

Liczba źródeł ciepła (szt.):

Sposób podawania paliwa: ręczny               podajnik automatyczny ręczny                   podajnik automatyczny

Charakter produkowanego ciepła: ogrzewanie         ciepła woda użytkowa ogrzewanie           ciepła woda użytkowa

Z wentylatorem? Tak      Nie      Nie wiem Tak        Nie       Nie wiem

Otwarta komora spalania Tak      Nie    Nie wiem Tak        Nie     Nie wiem

Moc źródła ciepła [kW]: Nie wiem Nie wiem

Rok instalacji źródła ciepła: Nie wiem Nie wiem

Sprawność cieplna [%] Nie wiem Nie wiem

Urządzenie odpylające Tak    Nie   Nie wiem Tak        Nie                Nie wiem

Deklarowana sprawność urządzenia odpylającego [%]
Nie wiem Nie wiem

Źródło danych dot. parametrów urządzenia: tabliczka znamionowa dokumentacja techniczna

Typ źródła ciepła zainstalowanego w budynku:

 Piec kaflowy Kominek

Klasa energetyczna źródła ciepła:

inne (podać jakie):

inne (podać jakie):

Kocioł na paliwo stałe Piec wolnostojący, piecokuchnia,
koza



Czy urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu ? Tak                     Nie                Nie wiem Tak       Nie    Nie wiem

Kocioł gazowy
Liczba źródeł ciepła (szt.): 

Charakter produkowanego ciepła: ogrzewanie ciepła woda użytkowa

Kocioł olejowy Liczba źródeł ciepła (szt.): 

Charakter produkowanego ciepła: ogrzewanie ciepła woda użytkowa

Pompa ciepła Liczba źródeł ciepła (szt.): 

Charakter produkowanego ciepła: ogrzewanie ciepła woda użytkowa

Ogrzewanie elektryczne
Liczba źródeł ciepła (szt.): 

Charakter produkowanego ciepła: ogrzewanie ciepła woda użytkowa

Węgiel orzech (ton): Węgiel groszek (ton): Węgiel kostka (ton):

Węgiel miał (ton): Węgiel brunatny (ton): Drewno kawałkowe (mp):

Pellet/brykiet drzewny (ton): Inna biomasa (ton): Olej opałowy (litr):

Gaz butla/zbiornik LPG/LNG (m3): Gaz przewodowy (sieć) (m3): Energia elektryczna (kWh):

Tak       Nie        Nie wiem

Kocioł na paliwo stałe (ecodesign / 5klasa) Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

Kocioł gazowy Kocioł olejowy

Pompa ciepła Ogrzewanie elektryczne

Tak                        Nie       Nie wiem

Planowany termin wymiany źródła ciepła:

Jeżeli TAK to proszę wskazać na jakie 
źródło ciepła ?

  

 

Urząd Miasta Józefowa zachęca do skorzystania z programu gminnego pozwalającego na uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła 
ciepła. Nabór wniosków w ramach wspomnianego programu rozpocznie się 4 stycznia 2021 roku i będzie trwał do 31 marca 2021 roku. 

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta oraz w lokalnej prasie, po wdrożeniu stosownych 
przepisów związanych z programem.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dotacji w ramach programu CZYSTE POWIETRZE z którego można uzyskać środki
także na m.in. ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

oraz modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Osoba do kontaktu w sprawie:
Maciej Bogusz,
tel. 22 779-00-39

e-mail: m.bogusz@jozefow.pl

6. CZY W BUDYNKU PLANOWANA JEST WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA ?

7. CZY PLANOWANA JEST TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ?

INFORMACJA:

5. ROCZNE ZUŻYCIE PALIW DLA ŹRÓDŁA/-EŁ CIEPŁA

8. DODATKOWE UWAGI:

ocieplenie ścian:        do 5 cm      do 10 cm      do 15 cm      powyżej 15 cm

ocieplenie dachu         ocieplenie stropu

wymiana okien        wymiana drzwi

Jeżeli TAK to jaki jest zakres
termomodernizacji ?

Planowany termin termomodernizacji :
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