BURMISTRZ
GMINY TRZEBNICA
Wniosek
o udzielenie dotacji
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
1.Wnioskodawca........................................................................................ PESEL.....................................
Adres: .........................................................................................................................................................
Telefon.........................................................................................................................................................
Dokument tożsamości .................................... seria ….......numer.............................................................
Wydany przez..............................................................................................................................................
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość.................................................................................................................................................
Działka ewidencyjna....................................................................................................................................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością........................................................................................
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia ....................................................
Data zakończenia ....................................................
5. Przewidywany całkowity koszt budowy (zakupu i/lub montażu)...............................................................
6. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia:
- zgłoszenie budowy (data zgłoszenia) ......................................................*
- pozwolenie na budowę (numer, data wydania) ...................................................*
7. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)
.....................................................................................................................................................................
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Oświadczam, że:
- zapoznałem (-am) się z treścią uchwały dotyczącej dofinansowania do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków,

....................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich
współwłaścicieli lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na
określonej działce oraz zgodę na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego.
2. Kserokopie (oryginały do wglądu):
a) dokumentu świadczącego o dokonaniu zgłoszenia Staroście Trzebnickiemu budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków oraz pisemnego potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu przez ten organ
b) pozwolenia na budowę – w przypadku nowo budowanych budynków
c) dokumentu świadczącego o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie
inwestycja.
3. Badania geologiczne
4. Kserokopię opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznej Instytutu Ochrony
Środowiska.
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Trzebnica, dnia ………………………..r.
Oświadczenie
Na podstawie art. 7 i 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)
Ja niżej podpisany działając w imieniu własnym oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
– nazwiska i imiona,
– Numer Identyfikacji Podatkowej,
*
*
– imiona rodziców,
– miejsce pracy,
*
*
– data urodzenia,
– zawód,
*
*
– miejsce urodzenia,
– wykształcenie,
*
*
– adres zamieszkania lub pobytu,
– seria i numer dowodu osobistego,
*
*
– numer ewidencyjny PESEL,
– numer telefonu.
*
*
inne, jakie………………………………………………………………………………………………
2) podaję moje dane dobrowolnie i oświadczam, że przekazane dane są zgodne z prawdą,
3) zapoznałem się z następującymi informacjami:
a) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą
przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica,
b) moje dane będą przetwarzane w celu sporządzenia umowy dotacji do budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków, za moją zgodą,
c) nie podanie danych osobowych uniemożliwi uzyskanie dotacji do przydomowej oczyszczalni
ścieków ,
d) moje dane nie będą/ będą przekazywane,
e) moje dane będą przechowywane, przez okres przewidziany przepisami prawa
f) maje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
g) przysługuje mi prawo:
− wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
− żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
*zaznaczyć właściwe
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