
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnia Współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

 

Zamieszkały(a) 

............................................................................................................................................  
(dokładny adres) 

 

oświadczam, że  

będąc współwłaścicielem budynku zlokalizowanego przy ul. …………………….……. ……... 

………………………………………………………….............................. gmina Kosakowo,  

(należy podać adres nieruchomości, na terenie której będzie wykonywane zadanie) 

 

wyrażam zgodę na dokonanie wymiany starego systemu ogrzewania (ogrzewanie węglowe)  

w ww. budynku mieszkalnym na: 

 Kocioł gazowy  

 Kocioł olejowy  

 Kocioł elektryczny (piece zasilane prądem elektrycznym) 

 Pompa ciepła 

 powietrze/powietrze spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu 

umiarkowanego) 

 powietrze/woda spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania 

klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) 

 gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 

spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 

efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) 

 

realizowanej w ramach przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na 

dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji 

zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo 

w którym  uczestniczy …………………………………………………………………………... 
                      (należy podać mię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą NR LXII/470/2021 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną 

powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo 

i akceptuję wszystkie jej postanowienia.  

 

.................................                                                                     ……………………………… 
       ( miejscowość i data)                                                                                                         ( podpis Współwłaściciela)  
 

 

UWAGA: W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedstawić zgodę każdego z osobna.  



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 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. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Urząd Gminy w Kosakowie informuje, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kosakowo z siedzibą w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 

Obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy. Administrator danych na Inspektora Ochrony Danych 

wyznaczył Łukasza Gołdę. 

1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl. 

2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

3. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 

4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, 

5. osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla 

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

…………….…………………………… 
             (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

 

 


