
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice  

poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych 
 

Imię i nazwisko właściciela: ……………………………………………… 
 

Adres budynku zgłoszonego do projektu: …………………………………………… 
 

Oświadczam że: 
 

1. Przyjąłem do wiadomości, że złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem się do projektu. 

2. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do zawarcia z Gminą 

Łodygowice umowy regulującej wzajemne obowiązki stron. 

3. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania 

zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane). 

4. W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

5. Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy. 

6. Zobowiązuję się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe co zostanie 

potwierdzone stosownym dokumentem (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu) i 

wymiany go na kocioł gazowy w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych” realizowanego 

przez Gminę Łodygowice w ramach RPO WSL 2014-2020. 

7. W przypadku otrzymania dofinansowania wyrażam zgodę na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie wizerunku mojego budynku mieszkalnego przez Gminę Łodygowice w 

dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu 

prawa autorskiego na następujących polach eksploatacji: w mediach elektronicznych, w 

szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; w 

okresie 10 lat od dnia otrzymania dofinansowania. 

8. Ja, niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę 

Łodygowice oraz przez Operatora ww. Programu. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na 

potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice, t j. w celu 

realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w 

przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i 

Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Łodygowice, 

który powierza (zgodnie z art. 31 ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników 

Programu Operatorowi. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
           data i podpis czytelny 


