
…………………………….., dnia ………….. 

…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

…………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 

 

Ja niżej podpisany/a*  

oświadczam, co następuje: 

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

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

systemu ogrzewania na proekologiczny w ramach gminnego programu udzielania  dotacji 

celowych na zmianę systemu ogrzewania (Uchwała nr XXXV/184/2020 Rady Gminy 

Polanka Wielka z dnia 30.12.2020r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, 

polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka) w budynku 

mieszkalnym będącym moją własnością, położonym w miejscowości  

POLANKA WIELKA przy ul. ………………………….. nr……….. 

polegającej na likwidacji wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu 

pieców/kotła      c.o.*      opalanych      paliwem      stałym      i      zainstalowaniu      kotła 

 KOCIOŁ GAZOWY  

 KOCIOŁ NA BIOMASĘ  

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

3) zapoznałem/am się z regulaminem będącym częścią Uchwały nr XXXV/184/2020 Rady 

Gminy Polanka Wielka z dnia 30.12.2020r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, 

polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka 

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

zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku mieszkalnym będącym moją 

własnością wyłącznie Panu/Pani*: 

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

* niepotrzebne skreślić  

……………………………………. 

(podpis) 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Polanka Wielka 

reprezentowana przez Wójta Gminy Polanka Wielka z siedzibą przy ulicy Długiej 61 w 

Polance Wielkiej, kod pocztowy: 32-607, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez pocztę e-mail:iod@polanka-wielka.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielanie 

dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie 

starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym na terenie Gminy Polanka Wielka. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na 

mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Gminą 

Polanka Wielka na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia całości 

programu a po tym czasie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 

10 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Wniesienie żądania usunięcia 

danych jest równoznaczne z rezygnacją z udzielenia dotacji na realizację zadania 

związanego z ochroną powietrza. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Wniosek bez podanych danych nie zostanie 

rozpatrzony. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym.     

         ………………………………………………… 

                                                                                                                        (data i podpis składającego oświadczenie) 

 


