
Załącznik Nr 2 do zarządzenia PM-4772/17 

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 

2017 r. 

Oświadczenie uzupełniające 
dotyczące podtrzymania udziału w edycji pilotażowej „Programu ograniczania 

niskiej emisji na terenie miasta Gliwice” (PONE) 

DANE Inwestora:  

Nazwisko i imię 

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

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

Adres zamieszkania 

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

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

Nr telefonu............................................................kom........................................... 

NIP…....................................................................................................................

Seria i nr dowodu osobistego……………….……………………………………………………….…. 

PESEL...................................................................... 

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja: 

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

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

Nr działki ……………………………………………………………Obręb……………………………. 

Księga Wieczysta nr………………………………………………………………………………….. 

Rok przekazania budynku do użytkowania ……………………………………………… 

Stare źródło ciepła:  

rok produkcji ……………………………………… paliwo............................................................. 

producent ……………………………………………………………model ………………………………………………..……. 

 

 
I. Oświadczam że:  

1. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany 
do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane).  

2. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) 
do zamontowania ekologicznego źródła ciepła. 

3. W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę 
na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny, 

4. Ja, niżej podpisany jako uczestnik edycji pilotażowej PONE na terenie miasta Gliwice, 
działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z .2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez: Miasto Gliwice, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Operatora w/w Programu.  



5. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany 
o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

6. Podtrzymuję deklarację udziału w PONE oraz treść oświadczeń złożonych w trakcie 
opracowywania PONE, a w przypadku zmiany stanu faktycznego dokonam stosownej 
weryfikacji treści złożonych oświadczeń. 

II. Przyjmuję do wiadomości: 

1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczania niskiej 
emisji dla miasta Gliwice, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu 
i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji 
informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących 
zainteresować składającego oświadczenie. 

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Miasto Gliwice, 
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, który powierza (zgodnie 
z art. 31 ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu  
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Operatorowi. Przyjmuję zatem do wiadomości, 
że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane w celu, 
o którym mowa w ust. 6 niniejszego oświadczenia. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość wyżej 
przedstawionych danych własnoręcznym podpisem: 

 

………………………….………………………………….  

(podpis czytelny) 


