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.
Składający: Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu na terenie Gminy Brok, w którym nastąpiła wymiana lub
instalacja źródła ciepła.
Termin składania : W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Brok ul. Plac Kościelny 6, 07- 306 Brok

Dane właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu
Imię
Adres miejsca zamieszkania lub siedziby

Nazwisko

Numer telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Cel złożenia deklaracji:
□ Wymiana źródła ciepła

□ Instalacja dodatkowych źródeł ciepła

Adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Powierzchnia użytkowa [m2]
INFORMACJE O ŹRÓDLE CIEPŁA STOSOWANYM PRZED WYMIANĄ BĄDŹ INSTALACJĄ
DODATKOWYCH
Rodzaj ogrzewania:
□ kocioł na paliwo stałe

□ ogrzewanie elektryczne

□ piec gazowy

□ inne (jakie?)

Liczba [szt.]:

Przeznaczenie:

□ piec olejowy

□ ciepła
woda

□ ogrzewanie

Rodzaj stosowanego paliwa:
□ węgiel
□ ekogroszek

□ drewno

□ gaz

□ inne (jakie?)

□ olej

□ inne (jakie?)
□ pellet

INFORMACJE O NOWYM ŹRÓDLE CIEPŁA LUB STOSOWANYM PO WYMIANIE
Rodzaj ogrzewania:
□ kocioł na paliwo stałe
□ przyłączenie do sieci
ciepłowniczej

□ piec olejowy

□ piec gazowy

□ ogrzewanie elektryczne

□ inne (jakie?)

□ OZE (jakie?)

Liczba [szt.]:
Przeznaczenie:
Rodzaj stosowanego paliwa:
□ węgiel
□ ekogroszek

□ ogrzewanie

□ olej

□ inne (jakie?)

Koszt wymiany lub
instalacji dodatkowego
źródła:
Data rozpoczęcia
wymiany/instalacji
Miejscowość, data

□ drewno

□ gaz
Źródło finansowania:

□ ciepła woda
□ pellet

□ środki
własne
Data zakończenia
wymiany/instalacji
Czytelny podpis
składającego
deklarację

□ dofinansowanie
(z jakiego
programu?)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brok, ul. Plac Kościelny 6
07-306 Brok, tel. 29 74 575 54.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe zawarte w deklaracji o wymianie źródła ciepła na nieruchomości
przekazywanej w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa
lub współfinansowana przez Gminę przetwarzane będą w celu wypełnienia
obowiązkowych zadań wynikających z uchwały 115/20 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza
dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zakres informacji, które zawiera
deklaracja o wymianie źródeł ciepła przekazywana w przypadku, gdy wymiana
realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę określona
została w załączniku nr 10 do ww. uchwały.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września
2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie
mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
substancji w powietrzu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku będą:
- Urząd Gminy w Broku,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
oraz inne podmioty na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

………………………………………………………………….
/data i czytelny podpis/

