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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SYCÓW  

W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW  

  I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. IMIĘ I NAZWISKO  

2.   

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

3.  ADRES DO 

KORESPONDENCJI (jeżeli 

jest inny niż wskazany w pkt. 

2)  

 

4.  TELEFON  

5.   

DOKUMENT 

TOŻSAMOŚCI  

SERIA NUMER WYDANY PRZEZ  

6.  PESEL  

 II INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU  

7. RODZAJ INWESTYCJI   Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

 III LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

8. MIEJSCOWOŚĆ   

9. NR EW. DZIAŁKI   

10. OBRĘB  

11. TYTUŁ PRAWNY DO 

DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ 

(zaznaczyć właściwe)  

 WŁASNOŚĆ 

 WSPÓŁWŁASNOŚĆ  

12  

RACHUNEK BANKOWY 

WNIOSKODAWCY (nazwa 

banku, nr konta)  

 

                        

13.   

OŚWIADCZENIA  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

a) nie będę starał/ła się o dofinansowanie z innych źródeł do przedmiotowego przedsięwzięcia,  

b) zapoznałem się i akceptuję zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy Syców oraz  

w pełni je akceptuję, 

c) wyrażam zgodę na przeprowadzenie lustracji przez upoważnionych pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Syców wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków   

w ramach końcowego rozliczenia dotacji 

d) nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;  

 

 

…………………………………                                                   …………………………………… 

Miejscowość i data       Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeżeli dokument załączono do wniosku): 

 Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

 Oświadczenie stanowiące zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację 

inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku nieruchomości, do  

której tytuł posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na 

wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce, 

 Zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego (jeżeli zaistnieje taka 

okoliczność),  

 Dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie 

z odrębnymi przepisami (kserokopia prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, a 

w przypadku zgłoszenia budowy oczyszczalni pisemne oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej o braku sprzeciwu ze strony właściwego organu), 

 Informacja w formie pisemnej od firmy zarządzającej siecią kanalizacji sanitarnej (SGK Sp. z 

o.o.) o braku możliwości podłączenia nieruchomości do zbiorczej kanalizacji, 

 Pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ (jeżeli jest wymagane), 

 Mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków, 

 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, jeżeli do reprezentowania 

Wnioskodawcy została umocowana inna osoba fizyczna, 

 Inne dokumenty ( wymienić jakie)................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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 (RODO), informuje Panią, że: 

1) Administratorem przetwarzanych Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie 

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c 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 

(RODO) celem przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji w sprawie udzielania dotacji na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zawarcia umowy.  

3) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości rozpoczęcia procedury w sprawie udzielania 

dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zawarcia umowy; 

4) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procedury w sprawie udzielenia dotacji 

na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przez okres przewidziany dla realizacji umowy i ustawy  

o archiwizacji; 

5) Posiada Pan/Pani prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

c) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani 

dotyczących narusza przepisy RODO 

6) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest: 

 Sebastian Kopacki, adres email: rodo@sycow.pl 

7) Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 

procedury w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków   oraz zawarcia umowy 

cywilnoprawnej  w związku z powyższym.  

 

 

 

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

Miejscowość i data       Czytelny podpis Wnioskodawcy 


