
   
Załącznik nr 3  

do Zasad przyjętych uchwałą nr XX/127/20  

Rady Gminy Bukowiec  

z dnia 26 października 2020 r. 

  

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
( wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………  
Imię i nazwisko 

 

Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………… 
( adres : miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu - opcjonalnie) 

 

Pesel …………………………….. lub seria i nr dowodu osobistego ………………………………….… 

Oświadczam, że 

będąc współwłaścicielem lokalu / budynku* mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy 

……………………………….. w miejscowości ………………………………. działka nr ewidencyjny 

…………………………. obręb ………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na wymianę znajdującego się w w/w nieruchomości nieekologicznego źródła zasilanego 

paliwem stałym lub biomasą na proekologiczne, tj.: (właściwe zaznaczyć)  

a) Kocioł gazowy; 

b) Kocioł na lekki olej opałowy; 

c) Pompa ciepła – urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii; 

d) Piec zasilany prądem elektrycznym;  

e) Kocioł węglowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012;  

f) Kocioł biomasowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012. 

 

realizowaną w ramach Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowiec na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji, przez Pana/Panią*  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej na w/w zadanie) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Bukowiec na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji, określonymi w Uchwale nr XX/….…./20 Rady Gminy Bukowiec z dnia … października 

2020 r. i akceptuję postanowienia określone w w/w zasadach.  

  

………………………………        ………..……….…….…………… 
data, miejscowość                       czytelny podpis współwłaściciela  
  

Uwaga!  

W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedłożyć zgodę każdego z osobna  

  

 
 *niewłaściwe skreślić  



   
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy, że:  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Bukowiec; ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 

Bukowiec, tel. 52 330 93 10. 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD): rodo@bukowiec.pl, tel. 52 330 93 27.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o udzielenie dotacji z 

budżetu Gminy Bukowiec na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji  oraz 

w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem.  

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda 

dotyczy numeru telefonu oraz art. 6 pkt.1 lit. c RODO - Uchwała nr XX/……/20 Rady Gminy Bukowiec  

z dnia .. października 2020 r.   

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez 

okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania.   

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.  

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  


