
OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA 

 

I. Dane adresowe właściciela nieruchomości 

imię  

i nazwisko/nazwa 
 

miejscowość 
 

ulica 
 

nr budynku/lokalu 
 

kod pocztowy 
 

telefon 
 

e-mail 
 

 

 

II. Rodzaj nieruchomości, której dotyczy oświadczenie: 

 budynek jednorodzinny 

 budynek wielorodzinny/lokal mieszkalny 

 budynek usługowy 

 budynek użyteczności publicznej 

III. Tytuł prawny do nieruchomości 

 właściciel 

 współwłaściciel 

 najemca/dzierżawca 

 inny…………………………………………………………………………………. 

IV. Przeznaczenie nieruchomości 

 mieszkalne 

 usługowe 

 mieszkalno-usługowe 

 inne………………………………………………………………………………….. 

V. Rodzaj źródła ciepła (np. kocioł, kominek, piec kaflowy, pompa ciepła, 

ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe lub inne) 

……………………………………………………………………………………………..... 
(wpisać właściwe) 

VI. Klasa i moc źródła ciepła* 

………………………………………………………………………………………………. 

VII. Rodzaj paliwa (np. węgiel, ekogroszek, pelet, olej opałowy, drewno, gaz, prąd, 

inne) 

………………………………………………………………………………………………. 
(wpisać właściwe) 

 

 



VIII. Roczne zużycie paliwa 

………………………………………………………………………………………………. 

IX. UWAGI 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 

…………………….       …………………… 
          miejscowość, data         podpis 

* Klasa kotła powinna być określona na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle lub w instrukcji 

obsługi kotła. Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia 

kryteriów żadnej z klas – w takim przypadku w punkcie VI. należy wpisać „kocioł bezklasowy”. 

W przypadku innego źródła ciepła podać jego moc. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 Nr 119, str.1, zwanym dalej RODO  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Potęgowo z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Potęgowo ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Potęgowo: tel. 59 8454982,  

e-mail sekretarz@potegowo.pl. 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie w celu wykonania inwentaryzacji źródeł ciepła znajdujących się 

na terenie Gminy Potęgowo.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Gminy Potęgowo. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz o miejscu ich udostępnienia o ile taka okoliczność 

zaistnieje. 

8. Przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, 

2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, 

3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO , 

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, 

7) prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody (w przypadku w którym przetwarzanie Pani/Pana 

danych odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

10.  Obowiązek podania danych osobowych wynika z Uchwały nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


