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Załącznik 2a składany z Deklaracją udziału w Projekcie  
stanowiącą załącznik nr 2  do Regulaminu Projektu grantowego 

przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
NA UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 
 
1. Dane Współwłaściciela:  

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

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

(adres zamieszkania) 
 
 
 
………………………………………… ………………..……………………………………...………………………. 
(seria i nr dowodu osobistego)     (wydany przez)  
 
 
 
…………………………………..…      ……………………………………………… 

(PESEL)         (nr telefonu) 
 
 
 
………………...…………………………………………………………………………………………………………………  

(adres e-mail)      
    

 

2. Dane budynku zgłoszonego do Projektu:  

 
- Rodzaj budynku w Bielsku-Białej: mieszkalny/niemieszkalny*  
 
 
 
- …………………….…………………………………………………………………………………..  

(ulica i nr) 

 
 
- …………………………………………………………………………………………………….......  

(podstawa prawna dysponowania) 

 
3. Oświadczenia:  

1) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego  
(art. 297 par.1 KK) ciążącej na osobie, która przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia 
finansowego przyznawanego na podstawie projektu prowadzonego przez Miasto Bielsko-
Biała.  
 
 

         czytelny podpis 
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* niepotrzebne skreślić.  

 

2) Zapoznałem się z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego  
pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”  w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy  
 
 

         czytelny podpis 

i wyrażam zgodę na udział w tym Projekcie: 
 
 
 ………………………………………………………………………………...…………………..… 
                             (imię i nazwisko wnioskodawcy)  
 
 
i budowę instalacji …………………………………..………………………………………..……..  

(rodzaj instalacji) 

 
 na nieruchomości wskazanej w pkt 2 niniejszego dokumentu.  
 
3) Na dzień składania oświadczenia nie posiadam/posiadam* jakichkolwiek zaległych 
zobowiązań finansowych wobec Miasta Bielsko-Biała z tytułu należności cywilnoprawnych, 
podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

  

 

         czytelny podpis 

 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),  
w celu realizacji Projektu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” 
w zakresie wskazanym w deklaracji udziału w projekcie, zarówno przez Grantodawcę,  
jak również IOK. 
 Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych 
zawartych w niniejszej deklaracji jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą 43-000 
Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, a z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej, mogę skontaktować się w sprawach związanych  z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób: pisemnie na adres siedziby Administratora lub 
telefonicznie: 33 4971 721, elektronicznie, pod adresem poczty elektronicznej: 
iod@um.bielsko.pl. Oświadczam, że znany jest mi cel oraz zakres przetwarzania moich 
danych, przysługujące mi prawa, w tym prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, a także zostałem zapewniony, że moje dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

 

        czytelny podpis 

……………………………….. 
    (miejscowość i data) 


