
 

 

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 

Wójta Gminy Stryszawa z dnia 30.04.2021 r. 

 

 

 

 …………………….., dnia ……………………… 

…………………………………… 

             (imię i nazwisko) 

 

…………………………………… 

           (adres zamieszkania) 

 

…………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

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

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

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

inwestycyjnego polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym  na ogrzewanie 

proekologiczne  w budynku/lokalu* mieszkalnym  będącym naszą współwłasnością, położonego w 

miejscowości ………………………………..  o nr porządkowym…………… polegającej na likwidacji 

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

zainstalowania …. ………………………………..................................................................................., 

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Stryszawa na 

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa, 

przyjętego uchwałą nr  XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 2021 r. oraz akceptuję 

postanowienia w nim zawarte. 

Jednocześnie wyrażam zgodę, na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 

zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku/lokalu* mieszkalnego będącego moją 

współwłasnością w całości na rzecz Pani/Pana*…………………. 

   

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

     ……………………………………. 

                                                (podpis) 
 

 



 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa posiadający siedzibę 

pod adresem 34-205 Stryszawa 17 , tel. 33 874 72 72. 

2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Krzysztof  Książek, z którym można 

kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@stryszawa.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora danych. 

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

w związku z Uchwałą Nr XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 2021 roku w 

sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

na dofinansowanie wymiany  źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie 

Gminy Stryszawa. 

4) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 

5) Dane będą  przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do : 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

b) przenoszenia danych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do oceny wniosku i zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie otrzymania dotacji. 

8) Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

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

                                                                                                    (data i podpis)   

 

 

 

 

 

mailto:iod@stryszawa.pl

