
 

 

 

 

 

 DEKLARACJA   

dotycząca udziału w projekcie pn. „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie 

Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 

wytwarzaniu energii”  

DOTYCZY KOTŁÓW NA BIOMASĘ 

Ja niżej podpisany/a: 

1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr dowodu osobistego………………….., zamieszkały/a…………………………..……………………………………………. 

Tel……………………………………* 

2. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr dowodu osobistego……………….., zamieszkały/a……………………………………………..……………………………. 

Tel…………………………………… 

deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zabudowaniu 

 

kocioł na biomasę 

 

dla budynku mieszkalnego położonego w  

Adres inwestycji: ……………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

oraz w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie podpiszę umowę  udziału Właściciela 

nieruchomości w projekcie: „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin 

Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 

energii”. 

 Oświadczam, iż: 

1) posiadam tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym, oznaczonej 

jako działka geodezyjna nr………………… w miejscowości 

…………………………………………………………………………………. (adres), w której zostanie zamontowany 

kocioł na biomasę, na podstawie / np. akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności, wypis z 

księgi wieczystej/………………………………………………………………………………. 

2) efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych 

domowników, 

3) świadomy, iż projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Koziegłowy, wyrażam zgodę na montaż 

kotła oraz na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac instalacyjnych i/lub budowlanych na 

nieruchomości przez Wykonawcę wybranego przez Gminę i Miasto Koziegłowy, 

 

 
* Podanie nr telefonu jest niezbędne do celów komunikacyjnych 



 
4) nie posiadam zaległości finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług 

Komunalnych w szczególności z tytułu: należności podatkowych, opłat za wodę, wywozu 

nieczystości, 

5) zapoznałem/am się z warunkami określonymi w umowie przedwstępnej i akceptuję jej warunki 

przez podpisanie umowy. 

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Deklaruję 

współfinansowanie kosztów przedmiotowej instalacji w wysokości różnicy jaka powstanie pomiędzy 

całkowitą wartością inwestycji, a kwotą dofinansowania.  

 

........................................................... 
               (data i podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości) 

 
 

1)  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy 

Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 

„Rozporządzenie”) tj. zgoda osoby która składa deklarację, 6 ust. 1 lit. b) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed zawarciem umowy w związku z realizowanym projektem pn. „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na 

biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 

energii”, jak również w celu realizacji umowy związanej z realizacją ww. postępowania oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania 

dokumentów. 

3) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji projektu, trwania umowy oraz przez okres wymagany przepisami 

prawa krajowego i unijnego jak również przez dłuższy czas aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzonymi 

postępowaniami, których administrator danych może być stroną. 

4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Koziegłowach czynności kontrolnych i audytowych, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy 

powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego. 

5) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, żądania 

sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa. 

6) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7) Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888 411 911 

 
.................................................. 

         (data i podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości) 

Załączniki: 

1. Ankieta. 

2. Umowa przedwstępna. 

3. Zgoda/y współwłaściciela nieruchomości do reprezentowania – jeśli dotyczy. 

4. Wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk Elektronicznej Księgi Wieczystej - dostępny 

pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl, w przypadku braku inny dokument potwierdzający własność. 

mailto:um@kozieglowy.pl
https://ekw.ms.gov.pl/

