
Sprawa 
Deklaracja 

o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła 

Podstawa prawna 

§ 19 uchwały 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 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn 
Tel. 22 729 81 85 w. 149 

Jednostka 

odpowiedzialna 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wymagane 

dokumenty 
 

Deklaracja o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła  składana przez 

właściciela lub zarządcę nieruchomości 

Opłaty Nie pobiera się 

Termin załatwienia 

sprawy 
Bez zbędnej zwłoki 

Tryb odwoławczy Brak trybu odwoławczego 

Uwagi    

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza właściciele lub zarządcy 

nieruchomości zobowiązani są do przekazania do Urzędu Gminy Nadarzyn 

deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła w budynkach 

służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym, w przypadku, gdy wymiana 

realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę w terminie 

30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. 



Klauzula 

informacyjna    

   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Urząd Gminy    

Nadarzyn  informuje, że:    
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej 

administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul.    
Mszczonowska 24,    
05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail:    
gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP    
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl    

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.    

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny 

ciążący na administratorze, wynikający z przepisów prawa, ustawa z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.   
2010 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia    

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 

późn. zm.).    
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji 
celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość 
realizacji zadania.    

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania 

oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.    

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:    

- dostępu do swoich danych osobowych,    
- ich sprostowania,    
- ograniczenia ich przetwarzania,    

- usunięcia,    
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, - 
wniesienia sprzeciwu.    

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.    

    

      


