
Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów. 

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji

Właściciel/-e nieruchomości ……………………………………………………………………………

PESEL/ NIP* ……………………………………………………………………………………………

Nr i seria dowodu osobistego …………………………………………………………………………...

Nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………………….

Nr ewidencyjny działki …………………………………………………………………………………

Nr księgi wieczystej …………………………………………………………………………………….

Beneficjent  oświadcza,  że  nieruchomość  zgłaszana  w  ramach  przedsięwzięcia  jest  zabudowana,
a zgłaszany budynek użytkowany.

Beneficjent oświadcza, że nieruchomość zgłaszana w ramach przedsięwzięcia jest wykorzystywana w
celach  mieszkaniowych,  socjalno  –  bytowych  i  nie  służy  wyłącznie  prowadzeniu  działalności
gospodarczej i/lub rolniczej.

Załączniki dla osób fizycznych:
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2. Kserokopia protokółu prawidłowego wykonania przyłącza od ZWiK – u (w którym 

wyszczególniona będzie długość przyłącza, materiał oraz średnica rury),
3. Kserokopia umowy na odbieranie ścieków,
4. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty.

*niepotrzebne skreślić 



Załączniki dla wspólnot mieszkaniowych:
1. Kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Wspólnoty,
2. Uchwała Wspólnoty o przystąpieniu do Programu,
3. Kserokopia protokółu prawidłowego wykonania przyłącza od ZWiK – u (w którym 

wyszczególniona będzie długość przyłącza, materiał oraz średnica rury),
4. Kserokopia umowy na odbieranie ścieków,
5. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty.

                                                                                             ……………………………………………….
                                                                                                                 data i podpis Wnioskodawcy

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE.L. Z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) (Rozporządzenie RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu otrzymania dofinansowania ze środków 

Gminy Żarów na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów.  Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji w/w Programu.

Administratorem danych osobowych  jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Chałaszczyk (chronimyinformacje Anna    Sworakowska ul. 

Królewiecka 37/8, 54-117 Wrocław, tel. 513 644 118,   e-mail: bezp.info@gmail.com).

 W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych przysługuje  Pani/ Panu:

- prawo do dostępu do swoich danych , na podstawie art 15 Rozporządzenia RODO

- prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO

- prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO

- prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21  Rozporządzenia RODO

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem , na podstawie art. 13  ust. 2 lit. c  Rozporządzenia RODO.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji zakresu i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

     Żarów, dnia …………………….                                                        …………………………………...

                                                                                                                                        (podpis)


