
DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH CIEPŁA/ SPALANIA
Podstawa prawna: art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budyn -

ków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zmianami); uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  z dnia 16 lipca
2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekro -
czone poziomy dopuszczalne  i  docelowe substancji  w powietrzu wraz z planem działań  krótkoterminowych  (Dz. Urz. Woj.  Dolnośl.
z 21.07.2020r poz. 4389).

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boguszów - Gorce, przez których rozumie się
też współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowa-
niu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Termin składania: Deklaracja pierwsza:
- w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji źródła ciepła
Deklaracja zmieniająca:
- w terminie 14 dni od zmiany danych ujętych w deklaracji

Organ właściwy do zło-
żenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc

Miejsce składania: Urząd Miasta Boguszów - Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów - Gorce

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
q 1. deklaracja pierwsza

q 2. deklaracja zmieniająca 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
q 1. właściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości

q 2. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Numer telefonu i adres e-mail:   

4. Imię i Nazwisko**/ Nazwa Pełna* 5. Identyfikator REGON (o ile posiada)

C.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
6. Kraj 7. Województwo 8. Miejscowość

9. Ulica 10. Nr budynku 11. Nr lokalu 12. Kod pocztowy

C.4. DANE O NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE KTÓREJ EKSPLOATOWANE JEST ŹRÓDŁO CIEPŁA
13. Ulica 14. Nr budynku 15. Nr lokalu 16. Kod pocztowy 17. Miejscowość

18. Rodzaj zabudowy:

q budynek jednorodzinny

q budynek wielorodzinny

q lokal w budynku wielorodzinnym

19.Ogrzewana powierzchnia:

……………….m2

20. Rok budowy:

D. Informacje  o liczbie  i rodzaju  eksploatowanych  w obrębie  nieruchomości źródeł  ciepła  lub  źródeł  spala-
nia  paliw,  o których  mowa  odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzysty-
wanych w nich paliwach:
21. Rodzaj eksploatowanych źródeł ciepła:

q piec kaflowy; q kocioł starego typu; q kocioł c.o. nowego typu (np. z automatycznym podajnikiem); q kocioł olejowy; q kocioł c.o. na biomasę;

q kocioł gazowy; q piec elektryczny; q kominek z systemem rozprowadzania ciepła; q kominek z płaszczem wodnym

q inne: ……………………………

22. Liczba źródeł ciepła:          23. Klasa kotła: 24. Moc:

25. Przeznaczenie: 26. Rodzaj stosowanego paliwa: 27. Ilość stosowanego paliwa w ciągu roku:

28. Wiek użytkowanego źródła ciepła:



q do 5 lat;            q od 5 do 10 lat;            q powyżej 10 lat

D.2. Informacje o sposobie podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

29.  Rodzaj urządzeń wykorzystywanych do podgrzewania c.w.u.:

q bojler elektryczny

q przepływowe ogrzewacze wody

q inne:   ………………………………….

D.3. Informacje o wykorzystywaniu  odnawialnych źródeł energii:
30. Czy na nieruchomości wykorzystuje się OZE:

q tak

q nie

31. Rodzaj stosowanych urządzeń OZE:

q kolektory słoneczne; q pompa ciepła, typ:    gruntowa
                                                                            powietrze- woda
                                                                            powietrze- powietrze
q panele fotowoltaiczne

q inne:……………

D.4. Informacje o przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych
32. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja:

q tak

q nie

33. Zakres przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych:

q ocieplenie ścian; q ocieplenie dachu; q ocieplenie stropu

q wymiana okien; q wymiana drzwi

E. Data i podpis osoby składającej deklarację:
34. Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr) 35. Podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce. 
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail:  aleksandra@eduodo.pl lub

iod@eduodo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych oso -

bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
b) realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach umów z kontrahentami, 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w tre -

ści zgody. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Ad-
ministratorem jest Burmistrz Boguszowa – Gorce, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach

o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym
zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie

danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycz -
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach jest obligatoryjne a konsekwen-
cją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. 

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.




