
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Złożone na wniosek strony  ( art. 75 § 2 kpa ) 

 
1. Oświadczenie załącza wnioskodawca dodatku węglowego, który nie jest właścicielem 

/zarządcą budynku lub lokalu i nie zgłaszał źródła ogrzewania w CEEB - Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków⃰⃰⃰⃰   

2. Oświadczenie podpisuje właściciel/zarządca, który dokonał zgłoszenia budynku lub 

lokalu do CEEB 
 

Ja niżej podpisany (a ) ………………………………………………………………………................................ 

                                       Imię, nazwisko właściciela/zarządcy budynku dokonującego zgłoszenia do CEEB 

 

Zamieszkały ( a )  …………………………………………………………………………………………………. 

 

               Nr telefonu ……………………………………………………………… 

 

 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” , 

oświadczam, że jestem⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰: 

  □ właścicielem  

  □ zarządcą 

 

budynku / lokalu znajdującego się pod adresem  

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Adres lokalu/budynku zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków 

 

zajmowanego przez ……………………………………………………………………………………. 
                                                         Imię i nazwisko najemcy lub osoby zamieszkałej w lokalu  

 

W budynku / lokalu zajmowanym przez wyżej wymienioną osobę zgłosiłem do  Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków⃰⃰⃰⃰    niżej wymienione źródła ogrzewania⃰⃰  ⃰⃰: 

 

  □ kocioł na paliwo stałe, 

  □ kominek, 

  □ koza, 

  □ ogrzewacz powietrza, 

  □ trzon kuchenny, 

  □ piecokuchnia, 

  □ kuchnia węglowa, 

  □ piec kaflowy na paliwo stałe 

– zasilane paliwami stałymi, przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające 

co najmniej 85% węgla kamiennego. 
 

⃰⃰      ewidencji, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) 

⃰⃰   ⃰⃰   zaznaczyć właściwe 

 

 
Miejscowość, data……………………………………………….. 

 

 

 

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

 

 

       podpis osoby przyjmującej oświadczenie    podpis osoby składającej oświadczenie 



 

 

Art. 75 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego „Jeżeli przepis prawa 

nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia 

właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, 

oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się 

odpowiednio”. 

Art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny „Kto składając zeznania mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 

Klauzula informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych 

 
Klauzula informacyjna  Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu 

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, dalej zwane RODO) informujemy: 

Administrator danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu z siedzibą 

w Śmiglu przy ulicy Kościańskiej 1 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel,   

b) telefonicznie: (65) 518 09 69, 

c) e-mail:  ops@smigiel.pl 

Inspektor ochrony danych 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Król. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę 

elektroniczną, adres e-mail: ops@smigiel.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:  

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

c) realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 

2022 poz. 1692) z związku z art. 23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4, art. 29, 

art. 30 i art. 30a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. D. U. z 

2022 r. poz. 615 z późn. zm.) 

d) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

Odbiorcy danych osobowych 

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą: 

a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych 

dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w OPS w Śmiglu 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 

Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w 

szczególności: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Urząd Miejski Śmigla; 

Policja; Prokuratura; Sądy;  



d) instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach 

przyznanego dofinansowania 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych 

6. Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w 

przepisach prawa w szczególności w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, a następnie – zgodnie z obowiązującą u administratora instrukcją kancelaryjną oraz 

przepisami prawa o archiwizacji dokumentów.  

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej) 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie 

szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)  

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych osobowych  

9. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

a) podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), b), c), d), e) jest niezbędne i 

jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

………………………………………. 

 data i podpis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


