
ANKIETA DOTYCZĄCA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH W MIEŚCIE LUBLINIEC

Lokalizacja: ul.…………………………………………………………...nr ……… 
Kontakt: telefon nr……………………………… e-mail:……………………………………………

UWAGA  :  Nie  złożenie  poniższej  ankiety  może  skutkować  brakiem  możliwości  ubiegania  się   
o dofinansowanie  inwestycji w zakresie objętym ankietą ze środków budżetu gminy.

Powierzchnia użytkowa budynku 
mieszkalnego:

…………………...m2

Czy w budynku była przeprowadzona 
termomodernizacja?

                TAK                 NIE

ŹRÓDŁO CIEPŁA:

☐ WĘGLOWE,

☐ BIOMASA,

☐ GAZOWE,

☐ OLEJOWE,

☐ POMPA CIEPŁA,

☐ KOMINEK,

☐ spełnia wymagania ekoprojektu,

☐ nie spełnia wymagań ekoprojektu,

☐ INNE (wpisać jakie) …………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Dane dot. kotła węglowego i na biomasę (wybrać właściwe):

TYP KOTŁA:

☐ kocioł pozaklasowy – tzw. „kopciuch”,

☐ klasa 3 lub 4,

☐ klasa 5, Ecodesing,

MOC KOTŁA [kW]: ……………

WIEK KOTŁA:

☐ poniżej 5 lat,

☐ 5-10 lat,

☐  powyżej 10 lat.

ŚCIEKI KOMUNALNE z nieruchomości odprowadzane są do:

☐ kanalizacji sanitarnej,

☐ przydomowej oczyszczalni ścieków:
pojemność oczyszczalni w m3 ………………...
wydajność w m3 ……………………………………..
typ oczyszczalni …………………………………….. 

Czy nieruchomość wyposażona jest w instalacje do zagospodarowania wód opadowych?

                                     TAK                                                                   NIE

Czy na terenie nieruchomości znajdują się obiekty  zawierające azbest?

☐ TAK,

w ilości [ m2  ] ………..lub [ton]…………….

☐ zbiornika bezodpływowego,
pojemność zbiornika 
w m3 …………………

☐ NIE



Klauzula  informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.L 119/1,4/05/2016) 
zwanego dalej ,,rozporządzeniem” informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Lublińca  z  siedzibą
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych  u  administratora  jest  p.  Krzysztof  Olczyk e-mail  iod@lubliniec.pl 
telefon (34) 3563474, (34) 3530100 wew. 157.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Urząd Miejski w 
Lublińcu  ankiety  budynków mieszkalnych  na  terenie  Miasta  Lublińca  w  celu  realizacji  zadań  związanych 
z ochroną środowiska, w tym w szczególności z ochroną powietrza atmosferycznego w postaci ograniczenia  
niskiej emisji, na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. d i e, RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą,  lub  innej  osoby fizycznej  oraz  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), 

- art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.  
713)  (zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy; w szczególności zadania  
własne obejmują sprawy: (…) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, ochrony zdrowia),

- Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (…) -  Uchwała Nr VI/21/12/2020 Sejmiku 
Województwa  Śląskiego  z  dnia  22  czerwca  2020  r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  dnia  29.06.2020  r.,  poz.  5070), 
w szczególności zadaniem "Ograniczenie emisji z instalacji o mocy do 1MW, w którym następuje spalanie paliw 
stałych",

- Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie  
paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12.04.2017 r., poz. 2624),

- art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439)

- art.162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219).

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Lublińcu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane oraz w okresie archiwizacji – określonym odrębnymi przepisami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia  
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  
o prawie do przenoszenia danych.

8. Ma  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan,  
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych nie  jest  wymogiem ustawowym,  jednak  ich  podanie  pomoże 
w prawidłowej realizacji zadań określonych w pkt. 3.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Oświadczam , iż zapoznałam/em się w ww. informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

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

                    (Imię       Nazwisko)                                                                                                    (data,    podpis)

mailto:iod@lubliniec.pl

