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Załącznik Nr 2 do formularza projektu SBO 2024 

Wzór 

OŚWIADCZENIA 

właściciela/ innego podmiotu uprawnionego do dysponowania terenem niebędącym w dyspozycji 

Gminy Miasto Szczecin o woli użyczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji 

infrastrukturalnej w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024   

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Nr XLI/1123/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

(Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2022 r. poz. 3968) niniejszym w imieniu: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres podmiotu) 

wyrażam zgodę na realizację projektu SBO 2024 (inwestycji infrastrukturalnej): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa projektu) 

na nieruchomości położonej przy ulicy ............................................................................... 

w Szczecinie, oznaczonej na karcie mapy KM .......................... obręb .................., działka nr ............... 

o powierzchni .............. m2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

prowadzi księgę wieczystą KW nr ........................ 

Gwarantowany okres użyczenia nieruchomości będzie nie krótszy niż okres amortyzacji ulepszenia  

w obcym środku trwałym, powstałego w ramach inwestycji infrastrukturalnej SBO 2024. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią projektu umowy użyczenia nieruchomości oraz 

zobowiązuję się do jej podpisania w przypadku skierowania w/w projektu SBO 2024 do realizacji. 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych do złożenia oświadczenia) 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator 

danych  

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - 

Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin. Infolinia urzędu:  91 424 5000. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

(IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/ Pan pytania 

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu 

uprawnień, może Pani/ Pan skontaktować się z IOD poprzez email 

iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu 

innych spraw. 

Cel przetwarzania 

danych  

i podstawa prawna 

przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym oświadczeniem 

w ramach  projektu  Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w celu realizacji 

przedmiotowego projektu jeśli zostanie on wybrany w głosowaniu mieszkańców 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w ramach procedowania projektu  

w ramach SBO. Brak podania danych uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszonego 

projektu.    

Okres 

przechowywania 

danych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres zgodny  

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowy będą przetwarzane przez: 

1) podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za dostarczenie i obsługę systemu 

teleinformatycznego SBO (Asseco Data Systems S.A. ul. Jana z Kolna 11,Gdańsk, 

80–864),  

2) członków Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej SBO 2024, 

3) jednostki miejskie zaangażowane w realizację projektów. 

Pani/ Pana prawa 

1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO; 

2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; 

3) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO przy czym 

przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 

wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 

nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; 

5) prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie  

do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

 

 


