
Urząd Gminy Mierzęcice 
ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice 
tel. 32 288 79 00 wew. 221 

ANKIETA
Program ochrony powietrza (POP) 

Uchwałą  Nr  V/47/5/2017  z  dnia  18  grudnia  2017  r.  Sejmik  Województwa  Śląskiego  przyjął  Program  Ochrony
Powietrza  dla  terenu  województwa  śląskiego  mającego  na  celu  osiągnięcie  poziomów dopuszczalnych  substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Wójt jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji działań
naprawczych określonych w ww.  dokumencie,  w danym roku kalendarzowym i  przekazywania  go  do  Marszałka
Województwa  Śląskiego.  W związku  z  tym,  prosimy  wszystkich  mieszkańców,  którzy  dokonali  zmiany  sposobu
ogrzewania  budynku,  termomodernizacji  budynku  lub  zainstalowali  alternatywne  źródła  energii  o  wypełnienie
poniższej ankiety oraz złożenie jej w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach (pok. nr 4) w terminie do  28 lutego 2020 r.

Lokalizacja 
(adres, gdzie dokonano wymiany źródła ciepła,

przeprowadzono termomodernizację)

Powierzchnia użytkowa budynku, w którym
dokonano wymiany źródła ciepła, przeprowadzono

termomodernizację (m2)

Czy została przeprowadzona termomodernizacja * TAK / NIE

Krótki opis rodzaju prowadzonych działań
inwestycyjnych lub modernizacyjnych *

□ Docieplenie ścian zewnętrznych 
□ Docieplenie stropodachu
□ Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej
□ Wymian źródła ciepła 
□ Wymiana instalacji c.o. 
□ inne (jakie) ………………..

Rodzaj zlikwidowanego ogrzewania

Rodzaj zamontowanego ogrzewania 

Liczba zlikwidowanych tradycyjnych kotłów
węglowych (informacja w celach statystycznych)

Moc cieplna zlikwidowanego źródła ciepła
(w przypadku likwidacji kilku źródeł, proszę podać

sumaryczną moc cieplną) [kW]

Czy w budynku  zastosowano alternatywne lub
odnawialne źródła ciepła, energii (instalacja

kolektorów słonecznych,  pompy ciepła zamiast
ogrzewania węglowego, instalacja fotowoltaiczna) * 

TAK / NIE

 Jeżeli, tak rodzaj alternatywnego źródła energii * □ Kolektory słoneczne 
□ Pompa ciepła
□ Instalacja fotowoltaiczna

Koszt realizacji działań inwestycyjnych (zł)

Wysokość uzyskanego dofinansowania zewnętrznego
(zł)

Jeżeli tak, źródło dofinansowania

……………………………………………
(data) 

…………………………………..
* właściwe zaznaczyć (Imię i nazwisko właściciela nieruchomości)



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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) informujemy o
klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Urzędzie Gminy Mierzęcice;

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Mierzęcice, z siedzibą w Mierzęcicach ul. Wolności 95, reprezentowany przez
Wójta. Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych P. Maraka Woźniaka, z  którym  może się Pani / Pan skontaktować
poprzez e-mail: i  o      d      o      @      mierzecice.pl      

b)  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu związanym ze sporządzeniem sprawozdania z realizacji działań naprawczych Programu
Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz
pułapu stężenia ekspozycji

c)  podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a
podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit.  c i art. 9 ust. 2  lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

d)  odbiorcami danych osobowych są   upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym  należy udostępnić dane osobowe na
podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania,  m.in. bank, obsługa prawna,
firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

e)  Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt b) i c), a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

g) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje  Pani/Panu prawo do   cofnięcia  zgody w  dowolnym momencie bez
wpływu na  zgodność z  prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

h)   przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego  lub organu  nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO.

i) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym rozpoczęcia
lub prowadzenia sprawy, co może skutkować brakiem wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
z terenu Gminy Mierzęcice.

j) w   trakcie   przetwarzania   Pani/Pana   danych   osobowych   nie   dochodzi   do   zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.
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