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Wniosek o zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego 
polegającą na likwidacji ogrzewania piecowego 

I. Proszę o zmianę sposobu ogrzewania najmowanego przeze mnie niżej wskazanego 
lokalu na ogrzewanie etażowe gazowe: 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

3. Telefon kontaktowy: 

4. Adres e-mail: 

II. Ponadto informuję, że: 

a) w w/w budynku znajduje się instalacja gazowa       TAK              NIE 

b) W w/w lokalu znajduje się instalacja gazowa           TAK             NIE 

Jeśli TAK: 

- w lokalu znajduje się kuchenka gazowa podłączona do instalacji gazowej 

TAK              NIE 

- w lokalu znajduje się piecyk 1-funkcyjny do podgrzewania ciepłej wody podłączony 
do instalacji gazowej      TAK              NIE 

c) W lokalu znajduje się wentylacja w kuchni             TAK              NIE 

d) W lokalu znajduje się wentylacja w łazience     TAK              NIE 

e) Ilość źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piec kaflowy, piec wolnostojący, 
kominek)                                                                szt. 

III.  Do wniosku dołączono opinie kominiarską nr                                     z dnia 

wystawioną przez  

Uwagi: Opinia kominiarska wykonana przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek, zlecona na koszt 

Wnioskodawcy. W przypadku zmiany sposobu ogrzewania lokalu na ogrzewanie gazowe etażowe, ZGM 

zaktualizuje stawkę czynszu poprzez ponowne wyliczenie wynikowej ilości punktów, stanowiących sumę 

czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu (zgodnie §26 Uchwały Nr XXXV/650/2017 

Rady Miejskiej w Bielsku- Białej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska- Białej na lata 2018-2022”). 

_______________________________________ 
data i podpis Wnioskodawcy 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie 
w niniejszym wniosku, w celu weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz organizacji podpisania umowy 
i przeprowadzenia likwidacji ogrzewania piecowego. Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowej realizacji w/w celów, w jakich zostały zebrane. 

_______________________________________ 
data i podpis Wnioskodawcy 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z artykułu 13. Rozporządzenia Parlamentu 
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) – 
tzw. RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ulicy Lipnickiej 26, 43-300 Bielsko-Biała, który jest 
samorządowym zakładem budżetowym Miasta Bielska-Białej, reprezentowanym przez 
Dyrektora. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem tel.: 33 4990 600 lub za 
pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: sekretariat@zgm.eu. Do kontaktu 
z administratorem można też wykorzystać usługi ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może 
się Pani / Pan bezpośrednio skontaktować we wszystkich sprawach związanych 
z ochroną Państwa danych osobowych: telefonicznie pod numerem 33 4990 698 lub 
pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@zgm.eu, osobiście lub pocztą tradycyjną pod 
adresem siedziby Administratora. 

3. Pani / Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, 
numer telefonu będą przetwarzane, w celu weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz 
organizacji podpisania umowy i przeprowadzenia likwidacji ogrzewania piecowego. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie jest 
udzielona wcześniej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotu 
(Wykonawcy) realizującego likwidację ogrzewania piecowego na rzecz Administratora. 
Dostęp do Pani / Pana danych osobowych będą posiadać jedynie osoby upoważnione 
przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Pani / Pana dane osobowe nie będą 
także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane wobec 
nich profilowanie. 

5. Pani / Pana dane osobowe we wskazanym w punkcie 3 zakresie i celu będą 
przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub zakończenia realizacji 
zadań wynikających ze złożonego wniosku. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgromadzone dane zostaną usunięte a dalsza realizacja wniosku nie będzie 
możliwa. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
(w sytuacjach określonych w art.17 ust.1 RODO z zastrzeżeniem art.17 ust. 3 RODO) lub 
ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych 
osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu 

7. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, 
możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – to jest Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa 
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