
 

Załącznik nr 9  

Regulaminu naboru wniosków 

 

Tarnobrzeg, dn. …………………………………. 

 

…………………………………………………….. 

                             ( pieczątka firmowa ) 

 

OŚWIADCZENIE ZBIORCZE DLA BUDYNKÓW ZBIOROWEGO ZAMIESZKANIA  
(SPÓŁDZIELNIE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, KAMIENICE CZYNSZOWE)  

W ZAKRESIE KRYTERIÓW WYBORU GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU PT. 
„TARNOBRZEG BEZ SMOGU” 

 
1. Oświadczamy, że w budynku nr ………………… przy ul. 

………………………………………………………………………………………. w Tarnobrzegu nr działki …………………………. 

należącym do Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej/Właściciela Kamienicy Czynszowej1 należy 

łącznie ……………….. lokali mieszkalnych w których zameldowanych jest/zamieszkuje razem 

……………….. osób. 

2. Oświadczamy, że w budynku należącym do Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej/Kamienicy 

Czynszowej1 łączna liczba lokali mieszkalnych, w których rodziny spełniają kryterium nr 1 - 

społeczno-ekonomiczne (ubóstwo energetyczne) wynosi łącznie ………………..[szt.] 

3. Oświadczamy, że powyższe dane zostały ustalone na podstawie dołączonych do niniejszego 

oświadczenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego 

(ubóstwo energetyczne) zebranych od rodzin mieszkańców/lokatorów Spółdzielni/Wspólnoty 

Mieszkaniowej/Kamienicy Czynszowej/ 1 zainteresowanych uczestnictwem w projekcie2 

4. Ilość gospodarstw domowych w budynku wynosi …………….. [szt.] 

5. Ilość gospodarstw domowych  biorących udział w projekcie …………….. [szt.] 

6. Łączna powierzchnia ogrzewana budynku ……………… m2 

7. Dotychczasowy rodzaj paliwa stosowany do ogrzewania pomieszczeń: 

a) Budynek w minimum 90% ogrzewany węglem, ekogroszkiem, miałem węglowym 

b) Budynek ogrzewany w systemie mieszanym węgiel  70% - drewno 30% 

c) Budynek ogrzewany drewnem, zrębkami drzewnymi, trocinami, brykietem lub pelletem 

d) Budynek ogrzewany w systemie mieszanym paliwo stałe + gaz 

8. Czy budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej?            TAK        NIE 

9. Działania termo modernizacyjne wykonane w ciągu 10 lat 

a) Ocieplenie ścian, stropu, fundamentów                                                   TAK      NIE 

b) Wymiana stolarki okiennej ,wymiana stolarki drzwiowej                     TAK      NIE  

c) Wymiana oświetlenia na energooszczędne                                             TAK      NIE 
 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Brak dołączonych dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium ubóstwa energetycznego skutkowało  
   będzie brakiem możliwości naliczenia punktów w ramach tego kryterium. 



 

Oświadczam/my, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są rzetelne i zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na weryfikację danych przez pracowników Urzędu Miasta  Tarnobrzega i 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  oraz w zakresie technicznym przez firmę zewnętrzną 

upoważnioną przez Gminę do przeprowadzenia wstępnych weryfikacji  budynków w celu 

oceny możliwości wykonania deklarowanych instalacji i przygotowania dokumentacji 

technicznej wymaganej do złożenia wniosku aplikacyjnego. 

 

 

 
1. Mieszkańcy  składający deklarację uczestnictwa w projekcie wyrażają zgodę na udostępnienie 

danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby realizacji Projektu.  

2. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przekazuję Panu/Pani 

informacje na temat gromadzenia danych, w związku z realizacją przedmiotowego projektu: 

2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest 

Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych   

w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 

Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania i rozliczenia 

montażu urządzeń związanych z projektem i będą udostępniane w oparciu o umowę 

powierzenia, firmie  Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., 38-400 Krosno ul. 

Czajkowskiego 48. 

2.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. 

2.5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2.6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku 

niepodania danych złożona deklaracja nie będzie rozpatrywana. 

2.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 

wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

 żądania dostępu  do danych osobowych, 

 sprostowania  swoich danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
2.8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2.9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 2.3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl


 

2.10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.  
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..                      
(podpis/y osób upoważnionej/nych zgodnie z KRS lub uchwałą 
                                   lub innych dokumentem) 


