
…………………………….(miejscowość,data) 

 

DEKLARACJA WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

Lp. Gmina: Zakrzew 

1 Imię  Nazwisko  

 

Adres  

Nr. telefonu  Adres e-mail  

2. Typ budynku 

 

Jednolokalowy Wielolokalowy 

Mieszkalny Mieszkalno-usługowy Usługowy 
Użyteczności 

publicznej 

 
Przemysłowy 

3. Powierzchnia użytkowa obiektu/lokalu 

 ……………………..m2 

4. Źródła ciepła 

 

Ilość źródeł ogrzewania przed wymianą…………… 

Rodzaj ogrzewania przed wymianą 

Na paliwo stałe Olejowe Gazowe Elektryczne OZE 
Inne (jakie?) 

............. 

Rodzaj paliwa stałego (uzupełnić, w przypadku wybrania paliw stałych) 

Kotły ręczne Kotły automatyczne 

Klasa kotła (uzupełnić, w przypadku wybrania paliw stałych) 

Pozaklasowe Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Ekoprojekt 

Rodzaj paliwa stałego (uzupełnić, w przypadku wybrania paliw stałych lub OZE) 

Węgiel Ekogroszek Olej opałowy                             

Ilość źródeł ciepła po wymianie……………. 

Rodzaj ogrzewania po wymianie 

Na paliwo stałe Olejowe Gazowe Elektryczne OZE 
Inne (jakie?) 
................... 



Rodzaj paliwa stałego (uzupełnić, w przypadku wybrania paliw stałych) 

Kotły ręczne Kotły automatyczne 

 

Klasa kotła (uzupełnić, w przypadku wybrania paliw stałych) 

Klasa 5 Ekoprojekt Inne (jakie?)…………………………… 

Rodzaj paliwa stałego (uzupełnić, w przypadku wybrania paliw stałych lub OZE) 

Węgiel Ekogroszek Olej opałowy 

5. Koszt wymiany………………………….(zł) 

6. Źródło finansowania 

 
tylko źródło własne dofinansowanie (jakie?)………………………………… 

7. 
Data rozpoczęcia i zakończenia wymiany 

…..………………-…………………. 

 

 

……………………………………………………..(podpis) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ZAKRZEW, 26-652 Zakrzew, 

Zakrzew 51, 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Bartłomiej Kida adres e-mail: bodo.radom@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu-na 

podstawie Art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

mailto:bodo.radom@gmail.com

