
 
 

NOWE OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW GMINY W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA 

 

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę 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. Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia 

norm jakości powietrza.  

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa mazowieckiego (również Gminy 

Mszczonów) i obowiązuje od 29 września 2020r. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza  

w regionie. Służyć temu ma m. in. sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich 

identyfikacja przez inwentaryzację. Największy wpływ na jakość powietrza mają sami mieszkańcy. Dlatego po raz 

pierwszy w programie określono obowiązki mieszkańców m.in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł 

ciepła i współpraca w tym zakresie. 

Zgodnie z zapisami obowiązującego Programu właściciele oraz Zarządcy nieruchomości zobowiązani są 

między innymi do  przekazania do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie deklaracji o wymianie bądź instalacji 

dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym, 

znajdujących się na terenie nieruchomości w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub 

współfinansowania przez gminę w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. 

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie tel. 46 858 -28-34 lub 46 858-28-36. 

 

W załączeniu: druk Deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pruszkow.pl/aktualnosci-srodowisko/nowe-obowiazki-dla-mieszkancow-pruszkowa/


 
Deklaracja 

o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła 
Podstawa prawna: uchwała 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 
Składający: Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu na terenie Gminy Mszczonów, w którym nastąpiła wymiana lub instalacja 
źródła ciepła 
Termin składania: W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła 
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

Dane właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
Imię  Nazwisko  

Nazwa   

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby 

 
 
 

Numer telefonu   Adres poczty 
elektronicznej 

 

Cel złożenia deklaracji: 

□ Wymiana źródła ciepła  □ Instalacja dodatkowych źródeł ciepła 

Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
Miejscowość   Ulica  

Nr budynku  Nr 
lokalu 

 Powierzchnia użytkowa [m2]  

INFORMACJE O ŹRÓDLE CIEPŁA STOSOWANYM PRZED WYMIANĄ BĄDŹ INSTALACJĄ DODATKOWYCH 

Rodzaj ogrzewania: 

□ kocioł na paliwo stałe 
 

□ ogrzewanie elektryczne □ piec olejowy 

□ piec gazowy □ inne (jakie?) 

Liczba [szt.]:  
Przeznaczenie: 
 

□ 
ogrzewanie 

□ ciepła woda □ inne (jakie?) 

Rodzaj stosowanego paliwa: 

□ węgiel 
 

□ ekogroszek 
 

□ drewno □ pellet 

□ gaz □ olej □ inne (jakie?) 

INFORMACJE O NOWYM ŹRÓDLE CIEPŁA LUB STOSOWANYM PO WYMIANIE 

Rodzaj ogrzewania: 

□ kocioł na paliwo stałe 
 

□ piec olejowy 
 

□ piec 
gazowy 

□ OZE (jakie?) 

□ przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej 

□ ogrzewanie elektryczne □ inne (jakie?) 

Liczba [szt.]:  Przeznaczenie: □ ogrzewanie □ ciepła woda 

Rodzaj stosowanego paliwa: 

□ węgiel 
 

□ ekogroszek 
 

□ drewno □ pellet 

□ olej □ gaz □ inne (jakie?) 

Koszt wymiany lub instalacji dodatkowego 
źródła: 

 
Źródło 
finansowania: 

□ środki 
własne 

□ dofinansowanie 
(z jakiego programu?) 
 
 

Data rozpoczęcia wymiany/instalacji  
Data zakończenia 
wymiany/instalacji 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (Plac Piłsudskiego 

1, 96-320 Mszczonów, email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel: +48 46 858 28 40) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z §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. 

4.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO ,  

- art. 6 ust. 1 lit. a  RODO 

- § 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. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10  pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego 

po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych lub do czasu cofnięcia zgody. 

6.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

e)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z Załącznika nr 10 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 8 września2020 r. jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, 

o którym mowa w punkcie 3. 

10. Dane Wnioskodawców będą przekazywane organom uprawnionym, na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

Miejscowość, data  
Czytelny podpis 
składającego 
deklarację 

 


