ANKIETA
dotycząca inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła i ogrzewania budynków
oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierzążnia.
I. DANE OSOBY ANKIETOWANEJ
Imię i Nazwisko
Adres nieruchomości

Nr
domu/lokalu

Miejscowość

II. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
Typ
budynku mieszkalny wielolokalowy

Źródło
ciepła piec

olejowy

kocioł na paliwo stałe

usługowy/produkcyjny

sezonowy

pustostan

kominek

gazowy

elektryczny

miał

drewno

kaflowy

inne (jakie?)

Rodzaj
paliwa

olej
opałowy

gaz
gaz
pellet/
propan
ziemny brykiet
-butan

węgiel
ekogroszek kostka

III. INFORMACJE O GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ
Sposób odprowadzania nieczystości ciekłych/ścieków bytowych:
Inny (podać jaki)
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Zbiornik bezodpływowy (szambo)
Dla budynków istniejących w których zamontowane jest źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel
lub biomasa) musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej.
Wymagania określone są w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 (ekoprojektu czyli ecodesign). W szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Źródło ciepła podane w ankiecie spełnia / nie spełnia* powyższych norm.
Powyższa ankieta jest niezbędna ze względu na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła
i sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy
Dzierzążnia.
Informacje można przekazać w formie papierowej do Urzędu Gminy w Dzierzążni pok.
nr 36 lub do Sekretariatu pok. nr 27, lub pobrać plik w formie edytowalnej ze strony internetowej
Urzędu Gminy w Dzierzążni i przesłać na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,
09 - 164 Dzierzążnia.

……………………………………
podpis
*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia informuje
Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy
w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia, jest Wójt Gminy Dzierzążnia ;
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Dzierzążni, a także przysługujących Państwu
uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy
w Dzierzążni za pomocą adresu: iod@dzierzaznia.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Urząd Gminy w Dzierzążni polegają
na realizacji przepisów prawa;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia realizacji przepisów prawa
oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania
od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
10. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

