
Załącznik nr 4 do umowy dotacji/pożyczki* nr ………………………….…. 

z dnia ………………………….. r. 

 
 

Oświadczenie współwłaściciela/współwłaścicieli* nieruchomości  
o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach  

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 
 

……………….……………… 
miejscowość i data 

1.Dane wnioskodawcy: 
 

.....................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

.....................................................................................................................................  
(adres zamieszkania) 

 
Ja/My* niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy* 
współwłaścicielem/współwłaścicielami* nieruchomości, dla której prowadzona jest Księga 
Wieczysta nr ………………………………………………. położnego pod niżej wskazanym adresem: 

 
2. Adres nieruchomości: 

Działka/i nr...............; ................................................................................................................................... 

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

(adres nieruchomości) 

 

3. Dane osób składających oświadczenie: 
 

..................................................................................                  ………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko)      (adres zamieszkania)  
 

..................................................................................                  ……………………………………………………………………..…… 
(imię i nazwisko)       (adres zamieszkania) 
 
 
.................................................................................                …………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)      (adres zamieszkania)  

 
..................................................................................                  ……………………………………………………………………..…… 
(imię i nazwisko)       (adres zamieszkania)   
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Świadomy/i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oświadczamy, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na realizację 

przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego 

Czyste Powietrze, dotyczącego termomodernizacji ww. budynku mieszkalnego w zakresie 

przedstawionym we wniosku o dofinansowanie złożonym przez osobę ubiegającą się  

o dofinansowanie. 

 
 
 

     ……….……………….…………………………………………….……………... 
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie 

 
 
 

   ……….……………….…………………………………………….……………... 
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie 

 
 
 

     ……….……………….…………………………………………….……………... 
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie 

 
 
 

     ……….……………….…………………………………………….……………... 
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE POZYSKANO OD WNIOSKODAWCY 
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
(dalej: RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie; 

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: 
ochrona.danych@wfos.krakow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem 
wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana 
dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit b, RODO;  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu 
zakończenia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku zawarcia umowy od czasu jej 
zakończenia; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji 
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy; 

8. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym WFOŚiGW, jako administrator danych 
osobowych, mam obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w oświadczeniu  
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze       

     ……….……………….…………………………………………….……………... 
(data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie) 

 
 

   ……….……………….…………………………………………….……………... 
(data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie) 

 
 

     ……….……………….…………………………………………….……………... 
(data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

     ……….……………….…………………………………………….……………... 
(data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie) 


