
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 Budynków      

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 jestem**: 

  □ właścicielem   

  □ zarządcą  

 

budynku / lokalu znajdującego się pod adresem   

  

…………………………………………………………………………………………………  
Dokładny 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 Budynków      niżej wymienione źródła ogrzewania      :  

  □ 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  



Zgodnie z art. 75 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu 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”.  

 

Ponadto jak wskazuje art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego „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  
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa 

dane jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Z administratorem – można się 

skontaktować pod adresem 84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17, e-mail: 

sekretariat@mops.wejherowo.pl, tel.: 58 677 79-60 

2. Administrator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył inspektora ochrony danych, z 

którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 

37. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia oraz przeniesienia. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie 

RODO, w tym o wszystkich przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie ich realizacji 

znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 

(https://mops.wejherowo.pl/) oraz w siedzibie tutejszego organu. 

 

 

Miejscowość, data………………………… 

 

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

                                                                                            podpis osoby składającej oświadczenie  
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