OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA I WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW
REALIZACJI PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 20211
..…………….………………………………………………………………………………………………………
…………………..………….………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu, dane właściciela/dysponenta składającego oświadczenie)
oświadczam(-y), że posiadam(-y) tytuł prawny do rozporządzania nieruchomością/ umocowanie prawne
do rozporządzania

nieruchomością2

i

wyrażam(-y)

zgodę

na

lokalizację

projektu

pn. .

………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, na nieruchomości położonej w Białymstoku
przy ul. ……………………………………….…, oznaczonej jako działka nr …….…………………, obręb
…………….……………

o

powierzchni

………………………………

objętej

księgą

wieczystą

nr …………………………………….……. prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
Jednocześnie wyrażam(-y) zgodę na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nieruchomości przez Miasto
Białystok w celu realizacji projektu.
Oświadczam(-y), iż w terminie realizacji projektu nieruchomość zostanie, powszechnie nieodpłatanie
udostępniona mieszkańcom Miasta Białystok w celu korzystania z efektu realizacji projektu.
Oświadczam(-y), iż z tytułu realizacji projektu nie będą zgłaszane jakiekolwiek roszczenia wobec Miasta
Białystok i osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021
na podstawie uchwały Nr XIX/318/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2020 r. poz. 504) przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
………………………..
data

………………………………………………………………………..
podpis(-y) właściciela(-i)/ upoważnionego(-ych) do reprezentacji

Wymagane w przypadku zgłaszania projektów innych niż inwestycyjne, zlokalizowanych
na nieruchomościach nie będących własnością Miasta Białystok lub na nieruchomościach stanowiących
własność Miasta Białystok obciążonych na rzecz osób trzecich.
2
Niewłaściwe skreślić. W przypadku umocowania prawnego do rozporządzenia nieruchomością należy
dołączyć dokument potwierdzający umocowanie.
1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021, na podstawie uchwały
Nr XIX/318/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r.
poz. 504).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest wymogiem zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego 2021. Nie podanie
wszystkich wymaganych danych może skutkować uznaniem projektu za zweryfikowany negatywnie.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

