
Zgierz, dnia ………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana*…………………………………………………………., 
zam. w ……………………, przy ul. …………………………………………., nr pesel ……………………………………, 
wyrażam zgodę na przeprowadzenie wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym 
w Zgierzu, przy ul. ………………………………………………………………………., do którego posiadam tytuł 
prawny na podstawie …………………….………………………….. i skorzystanie z dotacji, na warunkach 
określonych w Regulaminie wprowadzającym zasady udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy 
Miasto Zgierz w ramach projektu pn.: „Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie dla osób 
fizycznych na wymianę źródeł ciepła – edycja II” stanowiącym załącznik do uchwały 
nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określania zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł 
ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018 – 2019 zmienionej uchwałą 
nr XLIX/626/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 maja 2018 r. 

Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma*, że jako posiadający tytuł prawny do 
budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie przeprowadzona wymiana źródła ciepła, 
zobowiązany/zobowiązana jestem do utrzymania trwałości inwestycji przez okres nie krótszy 
niż 3 lata licząc od dnia 15 października 2019 r. 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, 
Plac  Jana Pawła II 16, adres e-email:  e-urzad@umz.zgierz.pl 

b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie 
dofinansowania i zawarcia umowy o dofinansowanie, 

c) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

d) moje dane osobowe będę przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu przyznania Gminie Miasto Zgierz dofinansowania 
na realizację zadania pn. „Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 
– edycja II”, 

e) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej, 

f) moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rozpatrywania wniosku 
o dofinansowanie, zaś w razie przyznania dofinansowania do czasu zakończenia okresu trwałości 
projektu, 

g) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, 

h) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie Pana/ Pani 
danych osobowych narusza przepisy, 

i) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła.  

…………………………………………………. 

czytelny podpis 

*niepotrzebne skreślić 
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