
  

 

 

 

 

 

                                                        

 WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

I. Dane wnioskodawcy1: 

1) Imię i nazwisko .......................................................................................................... 

Adres  .......................................................................................................................….. 

PESEL  ................................................  NIP ............................................................…. 

Seria i numer dowodu osobistego ............................................................................….. 

Nr rachunku bankowego (w przypadku przekazywania dotacji na rachunek 

bankowy) ....................................................................................................................................... 

2) Imię i nazwisko ........................................................................................................... 

Adres  .......................................................................................................................... 

PESEL  ................................................  NIP ............................................................... 

Seria i numer dowodu osobistego ................................................................................ 

Nr rachunku bankowego (w przypadku przekazywania dotacji na rachunek 

bankowy) ....................................................................................................................................... 

II.  Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków         

miejscowość ...................................................……………………………………..... 

      działka nr  ....................................................……………………………………....… 

      własność na podstawie  .................…………………………………........................... 

       miejscowość ......................................…………………………………….................. 

       działka nr  .........................…………………………………….................................. 

       własność na podstawie  ..................................…………… ....................................... 

III. Dane przydomowej  oczyszczalni ścieków 

      Oczyszczalnia ścieków wykonana na podstawie projektu autorstwa: ......……………. 

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

 System oczyszczania ścieków: osad czynny / złoże biologiczne2 

                                                 
1 Należy wpisać wszystkich właścicieli nieruchomości 
2 niepotrzebne skreślić 

Urząd 

Gminy 

Sędziejowice 

Potwierdzenie przyjęcia 

 

Data przyjęcia ...................... 

Godzina ................................ 

Numer wniosku  ................... 

Uwagi: .................................. 

                    ................................ 
                                          podpis 

 



 Oczyszczalnia typu  ....................................................................................……………... 

 Termin  wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków ...........................................….. 

 Wartość oczyszczalni: ............................................ zł słownie: .................................….. 

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

 Liczba gospodarstw obsługiwanych przez oczyszczalnię ..........................................….. 

 

IV  Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 

2. Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy 

Sędziejowice do celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji. 

3. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Sędziejowice 

wstępu na przedmiotowej nieruchomości. 
 

Załączniki: 

 

1. Kopia dokumentu tożsamości 

2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości, 

3. Kopia dokumentu wymaganego do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do 

właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,. 

4. Kopia projektu technicznego z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod 

budowę przydomowej oczyszczalni. 
5. ..................................................................................................................................………………………………….. 

 

 

Sędziejowice dnia ...........................……………                                       ................................................. 
             podpis wnioskodawcy       

 

 

................................................. 
                                                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

  

               

             Klauzula informacyjna 

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu 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, Gmina Sędziejowice informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice. 

Kontakt: 

- listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 

- elektroniczny: sedziejowice@zgwrp.gov.pl 
- telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 11 02 

2. Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – kontakt  iod@gminasedziejowice.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku  o udzielenie dotacji, zawarcia  i realizacji budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków (art.6 ust 1 lit. a,b, c i f  RODO). 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów,  

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa, ponadto  mogą być one ujawnione podmiotom, 

z którymi Wójt Gminy Sędziejowice zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych  wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  w celu realizacji zadań związanych z celami wymienionymi w pkt 3.  

9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
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