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Deklaracja o źródłach ciepła 

1. DANE INDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA 
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

Imię i nazwisko: 

Nazwa właściciela lub zarządcy: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

Nr domu: Nr lokalu: 

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 

Województwo: 

dolnośląskie 

Powiat: 

zgorzelecki 

Gmina: 

Sulików 

Kod pocztowy: Miejscowość: Nr ew dz.: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

budynek jednorodzinny     budynek wielorodzinny    budynek inny …………………………..

 

 





 

3. NUMER TELEFONU właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
 

4. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile 

posiada 
 

5. INFORMACJE O LICZBIE I RODZAJU EKSPLOATOWANYCH W OBRĘBIE 

NIERUCHOMOŚCI ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ O ICH PRZEZNACZENIU  

I WYKORZYSTYWANYCH W NICH PALIWACH 

DANE O ŹRÓDLE/ŹRÓDŁACH CIEPŁA*  
 

Liczba urządzeń ………… 

Klasa kotła ………….., Moc ……….KW, przeznaczenie ………………………………………..  stosowane 

paliwo …………………………………..ilość zużywanego paliwa na rok………………………………………. 

piec kuchenny,  przeznaczenie ………………………………………..  stosowane paliwo 

……………………………. ilość zużywanego paliwa na rok…………………………………….. 

 kominek,   przeznaczenie ………………………………………..  stosowane paliwo ……………………ilość 

zużywanego paliwa na rok……………………………………………. 

  przepływowy ogrzewacz wody   bojler elektryczny  pompa ciepła  kolektory słoneczne  

 inne……………………………………………….. 
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6. POWIERZCHNIA BUDYNKU OGRZEWANA PRZEZ ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

 

 

Objaśnienia: 

* Należy podać ilość źródeł ciepła, klasę kotła, Moc  KW, orientacyjną ilość zużywanego paliwa na rok ze 

wskazaniem jego rodzaju (węgiel z podziałem na ekogroszek, miał, olej opałowy gaz, energię elektryczną, 

biomasę  m.in. drewno, pelety). Należy określić przeznaczenie kotła np: ogrzewanie budynku, przygotowanie 

ciepłej wody.  

 

Jak sprawdzić klasę kotła: 

- na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle, 

- w instrukcji obsługi kotła. 

Brak informacji oraz brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów  żadnej klasy (jest 

to tzw. kopciuch – kocioł pozaklasowy) 

 

Wypełnił(a): Imię i nazwisko, data  ..............................................................  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W URZĘDZIE GMINY SULIKÓW  

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sulików informuję, że zgodnie     

z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sulików,  

ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, adres e-mail: ug@sulikow.pl,  

tel. 75 77 87 288/289.    

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji 

mailowej na adres: iod@sulikow.pl;  

 Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie postępowania prowadzonego na podstawie złożonego 

wniosku/podania/oświadczenia. 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wszczęcia postępowania. 

 Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym  

na podstawie przepisów prawa. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania i do zakończenia okresu 

archiwizacji.  

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak 

również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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