
ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050. 104.2022
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: wprowadzenia wzoru deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych
źródeł ciepła.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 19 Uchwały Nr 162/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. 2017
r. poz. 9600 ze zm.). Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
1) Wzór wzoru deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł

ciepła.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Baboszewo.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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DEKLARACJA
o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła

(przekazywana w przypadku, gdy wymiana źródła ciepła realizowana była bez pośrednictwa
lub współfinansowania przez gminę)

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. U. 2017 r. poz. 9600 ze zm.),
Składający: Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu na terenie gminy Baboszewo, 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 Baboszewo

Dane właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu
Imię Nazwisko

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby

Numer telefonu Adres poczty
elektronicznej

Cel złożenia deklaracji:

D Wymiana źródła ciepła D Instalacja dodatkowych źródeł ciepła
Adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła
Ulica Nr J

budynku
Nr lokalu Powierzchnia użytkowa [m2]

INFORMACJE O ŹRÓDLE CIEPŁA STOSOWANYM PRZED WYMIANĄ BĄDŹ INSTALACJĄ DODATKOWYCH
Rodzaj ogrzewania:

D kocioł na paliwo stałe D ogrzewanie elektryczne D piec olejowy

D piec gazowy D inne (jakie?)

Liczba [szt.]: Przeznaczenie: D ciepła l D inne (jakie?)D ogrzewanie
woda

Rodzajstosowanego paliwa:

D węgiel D ekogroszek D drewno D pellet

D gaz D olej D inne (jakie?)

INFORMACJE O NOWYM ŹRÓDLE CIEPŁA LUB STOSOWANYM PO WYMIANIE

Rodzajogrzewania:

D kocioł na paliwo D piec olejowy D piec D OZE (jakie?)
stałe gazowy

D przyłączenie do D ogrzewanie D inne (jakie?)
sieci ciepłowniczej elektryczne
Liczba [szt.]: Przeznaczenie: D ogrzewanie I D ciepła woda



Rodzaj stosowanego paliwa:

Czytelny podpis
składającego
deklarację

D węgiel D ekogroszek D drewno D pellet

D olej D gaz D inne (jakie?)

D środki własne

D dofinansowanie
(z jakiego programu?)Koszt wymiany lub

instalacji
dodatkowego źródła:

Źródło
finansowania:

Data rozpoczęcia
wymiany/instalacji

Data
zakończenia
wymiany/
instalacji

Miejscowość, data

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzibą:

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@gminababoszewo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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), tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z Uchwałą 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. Przetwarzanie odbywa się w związku ze złożeniem deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do:

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których
nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czytelny podpisMiejscowość, data


