
DEKLARACJA 

O WYMIANIE BĄDŹ INSTALACJI DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

Podstawa 

prawna 

uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony 

powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe 

substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r., poz. 9595 dnia 15.09.2020r.) 

Składający Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu znajdującego się na terenie Gminy Żelechów, w którym nastąpiła wymiana 

istniejącego lub instalacja dodatkowego źródła ciepła 

Termin 

składania 

Do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła 

Miejsce 

składania 
Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów 

Dane właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 

Imię i nazwisko lub nazwa  

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby  

Numer telefonu  Adres poczty elektronicznej 

(w przypadku posiadania) 

 

Cel złożenia deklaracji 

□  Wymiana źródła ciepła □  Instalacja dodatkowego źródła ciepła 

Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 

Miejscowość  Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Powierzchnia budynku ogrzewana przez źródło ciepła w m2  

INFORMACJE O ŹRÓDŁACH CIEPŁA WG STANU PRZED WYMIANĄ 

Liczba źródeł ciepła (szt.)  

Rodzaj źródła ciepła □  kocioł na paliwo stałe □  piecokuchnia □  piec wolnostojący □  kominek □  piec kaflowy 

□  kocioł olejowy □  kocioł gazowy □  kocioł na biomasę □  kocioł elektryczny □  przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

Przeznaczenie □  ogrzewanie CO □  ciepła woda użytkowa CWU 

Rodzaj wykorzystywanego paliwa □  węgiel orzech □  węgiel kostka □  węgiel groszek □  węgiel miał □  węgiel brunatny 

□  drewno □  olej opałowy □  gaz sieciowy □  gaz z 

butli/zbiornika 
□  pellet □  brykiet □  inna biomasa 

(jaka?).................... 
□  energia elektryczna 

INFORMACJE O ŹRÓDŁACH CIEPŁA WG STANU PO WYMIANIE 

Liczba źródeł ciepła (szt.)  

Rodzaj źródła ciepła □  kocioł na paliwo stałe □  piecokuchnia □  piec wolnostojący □  kominek □  piec kaflowy 

□  kocioł olejowy □  kocioł gazowy □  kocioł na biomasę □  kocioł elektryczny □  przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

Przeznaczenie □  ogrzewanie CO □  ciepła woda użytkowa CWU 

Rodzaj wykorzystywanego paliwa □  węgiel orzech □  węgiel kostka □  węgiel groszek □  węgiel miał □  węgiel brunatny 

□  drewno □  olej opałowy □  gaz sieciowy □  gaz z 

butli/zbiornika 
□  pellet □  brykiet □  inna biomasa 

(jaka?) 
□  energia elektryczna 

Koszt wymiany lub instalacji dodatkowego źródła ciepła w zł  

Źródło finansowania □  środki własne □  dofinansowanie (z jakiego programu?)......................................................................... 

Data rozpoczęcia wymiany/instalacji 

dodatkowego źródła ciepła 

 Data zakończenia wymiany/instalacji 

dodatkowego źródła ciepła 

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 

składającego deklarację 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 

deklaracja o wymianie bądź instalacji dodatkowego źródła ciepła 

 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Żelechów, reprezentowana przez Burmistrza 

Żelechowa, z siedzibą: ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, tel. (25) 754 11 44. 
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa 

Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się 

pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO, w związku z wykonywaniem 

zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej 

emisji na terenie Gminy Żelechów oraz jej corocznej aktualizacją, zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.),  uchwały nr 115/20 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref 

w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w 

powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r., poz. 9595 dnia 15.09.2020r.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez 

okres przynajmniej 10 lat. 

6. Przysługuje Pani/Panu możliwość: 

* dostępu do swoich danych osobowych, 

* żądania sprostowania danych osobowych, 

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich podanie umożliwi Gminie 

Żelechów prawidłową realizację zadania określonego w pkt 3. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu. 

 

mailto:iod-km@tbdsiedlce.pl

