
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 budynku lub zarządca nieruchomości na terenie gminy Wilga, w którym nastąpiła wymiana 
istniejącego  lub instalacja dodatkowego źródła ciepła. 
Termin składania deklaracji:  - w ciągu 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2021 r. w przypadku wymiany już istniejącego lub 
instalacji  nowego dodatkowego pieca/kotła w dotychczasowym budynku; 
- w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania w nowo oddanym budynku, źródła ciepła  lub spalania paliw. 
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Wilga ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga 
 

Dane właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
Imię  Nazwisko  

 

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

 
 

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 olejowy 

□ piec gazowy □ inne (jakie?) 

Liczba [szt.]:  
Przeznaczenie: 
 

□ ogrzewanie 
□ ciepła 
woda 

□ inne (jakie?) 

Rodzaj stosowanego paliwa: 

□ węgiel 
 

□ ekogroszek 
 

□ drewno □ pellet 

□ gaz □ olej □ inne (jakie?) 

INFORMACJE O NOWYM ŹRÓDLE CIEPŁA LUB STOSOWANYM PO WYMIANIE 

Rodzaj ogrzewania: 

□ kocioł na paliwo stałe 
 

□ piec 
olejowy 
 

□ piec gazowy □ OZE (jakie?) 

□ przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej 

□ ogrzewanie 
elektryczne 

□ inne (jakie?) 

Liczba [szt.]:  Przeznaczenie: □ ogrzewanie □ ciepła woda 

Rodzaj stosowanego paliwa: 

□ węgiel 
 

□ ekogroszek 
 
 

□ drewno □ pellet 

□ olej □ gaz □ inne (jakie?) 

Koszt wymiany lub 
instalacji 
dodatkowego źródła: 

 Źródło finansowania: 
□ środki 
własne 

□ dofinansowanie 
(z jakiego 
programu?) 

Data rozpoczęcia 
wymiany/instalacji 

 
Data zakończenia 
wymiany/instalacji 

 

Miejscowość, data  
Czytelny podpis 
składającego 
deklarację 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa 

Realizując obowiązek informacyjny, 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:                                                        

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wilga, reprezentowana przez Wójta Gminy Wilga. 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 629 93 31 lub (25) 685 30 70, e-mail: urzad@gminawilga.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych                   

e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl. lub pisemnie pod adresem Urząd Gminy Wilga, 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach 

wskazanych poniżej: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z §19 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 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być 

udostępniane: 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

• osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji 

publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 ustawy                         

o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) z zachowaniem 

zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych). 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów 

prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres 10 

lat wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 

1983r. ze zm.), (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164) 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

• Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia. 

• Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia. 

• Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  Rozporządzenia. 

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani,  że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

mailto:iod-km@tbdsiedlce.pl

