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……..…………….., dnia …………..……….. 

…………………………………… 

             (imię i nazwisko) 

 

…………………………………… 

           (adres zamieszkania) 

 

…………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 

Ja niżej podpisany/a* legitymujący/a* się dowodem osobistym seria, nr …………………… 

oświadczam, co następuje: 

1) wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* …………………….………………, 

zam. …………………………………………………. jego/jej* kosztem i staraniem 

zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w ramach „Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”  w budynku mieszkalnym  będącym naszą 

współwłasnością, położonym w miejscowości …………………………… przy ul. 

………………….. o nr……. polegającej na likwidacji wszystkich dotychczasowych 

służących ogrzewaniu pieców/kotła c.o.* opalanych paliwem stałym 

i zainstalowaniu kotła ……………………………................., 

2) w w/w budynku mieszkalnym nie ma innego źródła ogrzewania, 

3) zapoznałem/am się z Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice 

(uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. - Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 6017 z późn. zm.) określającym zasady udzielania 

przez Gminę Tomice dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą 

dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne, 

4) wyrażam zgodę, na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku mieszkalnym będącym naszą 

współwłasnością wyłącznie Panu/Pani*: 

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

 

* niepotrzebne skreślić 

     ……………………………………. 

                                                (podpis) 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Tomice jest: Wójt Gminy Tomice z siedzibą w Urząd Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 

34-100 Tomice. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 

Gminy Tomice, e-mail: iod.gmina@tomice.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie art.6 ust.1 lit b) 

RODO tj. w celu złożenia wniosku przez Wnioskodawcę/Inwestora o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji dla Gminy Tomice”. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tomicach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

przepisów dotyczących archiwizowania danych u Administratora. 

6. Pani/Pan dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których 

zostały pierwotnie zebrane. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do złożenia 

przez Wnioskodawcę/Inwestora wniosku o udzielenie dotacji; ich nieprzekazanie 

spowoduje niemożność realizacji udziału w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla 

Gminy Tomice”.    

    

 

 …………………………….……………………………. 

                                                 (data i podpis Współwłaściciela) 


