Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i
rozliczania dotacji
ze środków budżetu Gminy Żarów na
dofinansowanie przedsięwzięć polegających
na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa: ……………………………………………………………………………....................
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………. PESEL……………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………..............................
2. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:
miejscowość …………..…………….…, ul. ………………………..…., nr domu ………………………………
numer ewidencyjny działki(ek): ……………………………………obręb…………………..…………….…….
3. Tytuł prawny do władania nieruchomością, dla której realizowana jest przydomowa oczyszczalnia
ścieków(właściwe zaznaczyć):
 własność,

użytkowanie wieczyste

 współwłasność,

inny tytuł prawny (jaki?)……………….

4. Określenie o b i e k t u b u d o w l a n e g o , d l a k t ó r e g o b ę d z i e r e a l i z o w a n a p r z y d o m o w a
oczyszczalnia ścieków
(właściwe zaznaczyć):
 budynek mieszkalny jednorodzinny,
 budynek mieszkalny wielorodzinny,
inny budynek (jaki?) ……………………………………………………..………………………
5. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) wydajność [m3/dobę] ………………………...………...……………………………………….............
b) liczba osób korzystających z oczyszczalni…...……………………………….………………..............
c) ilość obsługiwanych budynków………………………………………………………..………............
6. Planowany koszt przedsięwzięcia:……………………...………………………………………............
7. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
data rozpoczęcia:……………………..………….., data zakończenia: ……………………………………….
8. Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja:

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta : ………………….……………………………..…………….
Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………………………

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:



tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
uchwała wspólnoty o przystąpieniu do Programu - w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Oświadczam, że:
1) Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na
dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków określonymi w
uchwale nr ……... z dnia ………………... i są mi znane warunki określone w w/w Regulaminie.

.............................................................
podpis czytelny wnioskodawcy
Uwaga!
Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych urządzeń posiadających oznakowanie CE
oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta
i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

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 przedsięwzięć
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 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)

