Wójt Gminy Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

WNIOSEK
o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów

1. OKREŚLENIE CELU INWESTYCJI
Działając w trybie uchwały Nr 172/XI/20 Rady Gminy Zambrów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
określenia zasad i trybu udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów, wnoszę o udzielenie dotacji na
inwestycję z zakresu ochrony środowiska.

2. DANE WNIOSKODAWCY
1) imię i nazwisko

………………………………………………………………………...... ;

2) adres zameldowania

………………………………………………………………………...... ;

3) nr telefonu#

………………………………………………………………………...... ;

4) seria i nr dokumentu tożsamości ………………….... wydany przez ………………...…………..;
5) nazwa banku i nr konta na które ma być przekazana dotacja

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

3. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1) adres

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

2) nr działki ewidencyjnej i obręb …...……………………………………………………………....
3) rodzaj(typ) przydomowej oczyszczalni ścieków oraz krótki opis techniczny: ……………………
………………..………………………..……………………..……………………………………...
4) planowany okres realizacji inwestycji:
a. data rozpoczęcia .............................................;
b. data zakończenia .............................................;

4. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z zasadami udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów;
2) nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) jestem osobą fizyczną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wybudowana oczyszczalnia podłączona
będzie do budynku mieszkalnego i oczyszczać będzie ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego;
4) zlikwiduję istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe, jeśli dotyczy;
5) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin i sporządzenia protokołu odbioru wykonanej inwestycji
na mojej nieruchomość
5. 5. ZAŁĄCZNIKI
1) kopia prawomocnego zgłoszenia/pozwolenia na budowę (w zależności od przepustowości
oczyszczalni);

kopia pozwolenia wodnoprawnego (jeśli dotyczy);

2) opis lub kopia projektu technicznego instalacji;
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością- Załącznik Nr 1;
4) oświadczanie - zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni
ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą w imieniu
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają
dwie lub więcej osób) - Załącznik Nr 2;
5) oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu - Załącznik Nr 3.

……….…………………………………..
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86
271 46 16, e-mail: ugz@ugzambrow.pl;
2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: iod@ugzambrow,pl, bądź też pisemnie na adres Administratora;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy udzielania dotacji celowych na wykonanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Zambrów na podstawie uchwały Nr 172/VI/20 Rady
Gminy Zambrów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów;
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz przez okres 10 lat licząc od stycznia
roku następnego, w którym umowa została zrealizowana - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W celu wykonania swoich praw należy
skierować żądanie pod adres e-mail: iod@ugzambrow.pl;
6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Zambrów;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym, nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam
przyznanie dotacji

