
ANKIETA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE MIELEC 

DANE NIERUCHOMOŚCI 

Miejscowość: …………………………………………………… Nr domu: ……………………… 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: …………………….. m2 

ŹRÓDŁO CIEPŁA (ogrzewanie budynku): 

☐ WĘGLOWE,  

☐  BIOMASA (drewno, pellet) 

☐  GAZOWE, 

☐  OLEJOWE, 

☐  POMPA CIEPŁA, 

☐  ELEKTRYCZNE 

☐  INNE (wymienić jeżeli  występują        

np. kominek, piec kaflowy)  
 
………………………………………………….............……………. 

…………………………………………………………………………… 

*W przypadku występowania więcej niż jednego źródła 

ciepła  należy je także zaznaczyć 

Dane dot. kotła węglowego i na biomasę (wybrać 

właściwe): 
 

TYP KOTŁA: 

☐  kocioł pozaklasowy, 

☐  klasa 3 lub 4, 

☐  klasa 5,  

 
MOC KOTŁA [kW]: ........................... 
 
WIEK KOTŁA (od daty produkcji): 

☐  poniżej 5 lat, 

☐  5-10 lat, 

☐  powyżej 10 lat, 

 

ŚCIEKI KOMUNALNE z nieruchomości odprowadzane są do: 

☐  kanalizacji sanitarnej, 

☐  przydomowej oczyszczalni ścieków:  

     typ oczyszczalni .................................................. ,  

     pojemność oczyszczalni w m3 ........................, 

     wydajność w m3 ................................................... , 

☐  zbiornika bezodpływowego, (pojemność zbiornika w m3 ..............................) 

Czy na terenie nieruchomości znajdują się obiekty zawierające azbest? 

☐   TAK                                                                              ☐    NIE 

                                                             w ilości [ m2 ] ................. lub [ton]……................ 

 

................................................................................                              .............................................                                       
(Imię i Nazwisko  Właściciela/Użytkownika nieruchomości)            (data, podpis) 

 

Informacje z ankiet umożliwią Gminie Mielec ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie 

przedsięwzięć związanych z Ochroną Środowiska w Gminie takich jak: wymiana źródeł ogrzewania czy utylizacja azbestu. 

 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ANKIETY 

Szanowni Państwo wypełniając zadania ustawowe z zakresu ochrony środowiska, zwracam się do Państwa 
z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej budynków mieszkalnych w Naszej Gminie. Zebrane informacje posłużą do 
lepszego programowania działań Gminy Mielec w trzech zasadniczych sprawach, które mają istotny wpływ 
na ochronę środowiska w Gminie, tj.: 

1. Źródła ciepła w budynkach mieszkalnych. 
2. Odprowadzanie ścieków komunalnych. 
3. Obiekty zawierające azbest. 

W trosce o Nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko, proszę Państwa o jej wypełnienie i odesłanie do Urzędu 
Gminy w terminie do 30 kwietnia 2021r. 

 na adres e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl (skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety), 
 w formie papierowej, osobiście albo listownie do Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Środowiska i Gospodarki Przestrzennej tel. 17-774-56-31. 
Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę! 

                                                     Wójt Gminy Mielec   

                                                                                                                  /Józef Piątek/ 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,  

39-300 Mielec.  
2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Urząd Gminy Mielec ankiety budynków 

mieszkalnych na terenie Gminy Mielec 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 strefy podkarpackiej (…) - Uchwała Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 13.10.2020 r., poz. 3868),  

 Uchwałą Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 
18.05.2018 r., poz. 2498), 

 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. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane 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,  
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez 
przepisy prawa. 

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

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

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mielec, z siedzibą przy ul. Głowackiego 5,  
39-300 Mielec w celu złożenia ankiety dotyczącej ochrony środowiska w Gminie Mielec. Zostałem poinformowany/a o moich 
prawach i obowiązkach.  
 
                       …………………………………..                                                           …………………………………………… 
                                    (Imię Nazwisko)                                                                              (data, podpis) 

 

mailto:sekretariat@ug.mielec.pl

