.......................................................................
(miejscowość, data)

Zgoda na realizację projektu z budżetu partycypacyjnego
w m. st. Warszawie na rok 2019 na nieruchomości niestanowiącej własności
m. st. Warszawy lub Skarbu Państwa
____________________________________________________________________________________
(nazwa podmiotu, dane właściciela/dysponenta)

_____________________________________________________________________________________

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do rozporządzania nieruchomością1
___________________________________________________________________________________
(nazwa podmiotu, dane pełnomocnika)

___________________________________________________________________________________
oświadczam, że posiadam umocowanie prawne do rozporządzania nieruchomością2
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(dokładne określenie położenia terenu, nr działki, powierzchnia, nr Księgi Wieczystej3)

i jako wyłączny/ niewyłączny4 rozporządzający ww. nieruchomością wyrażam zgodę na realizację na
niej, projektu zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok 2019 pt.:
___________________________________________________________________________________
(tytuł projektu)

przez
________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko autora pomysłu)

oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z:


wyżej wskazanym projektem, który może zostać zrealizowany w ramach budżetu
partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok 2019 r. na obszarze wyżej wskazanej
nieruchomości;



wzorem umowy obowiązującej na obszarze danej dzielnicy m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.
922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji
5
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 .

1

W przypadku podpisania zgody przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa w formie przewidzianej prawem od osób widniejących
w II dziale właściwej Księgi Wieczystej nieruchomości lub zbiorze dokumentów.
2
Należy wypełnić w przypadku podpisywania zgody przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.
3
Podać numer księgi wieczystej, jeśli istnieje.
4
Niewłaściwe skreślić.
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Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie m.st. Warszawy, są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 1660/2017
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st.
Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych m.st.
Warszawie rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej
z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

.......................................................................
6

Podpis i pieczęć osoby rozporządzającej

5

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji
budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w
procesie.
6
Pieczątkę należy przybić jedynie, jeśli rozporządzający posiada takową.
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