Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.0511.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ornontowice, dn. ……...…………………

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na realizację budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko

……………………………………………………………….………………

Adres zamieszkania

…………………………………………………………………...….….……

Numer telefonu

………………………………………………..……………………………...

2. Informacja o miejscu lokalizacji inwestycji:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana na terenie nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym:

……………………………………………………………………………..,

dla której prowadzona jest księga wieczysta numer: KA1M/ _ _ _ _ _ _ _ _ / _.
Do przydomowej oczyszczalni ścieków podłączony zostanie (zaznaczyć właściwe x):
[ ] budynek mieszkalny
[ ] zespół budynków mieszkalnych
położony w Ornontowicach przy ulicy ……………………………………………nr/nr budynków………
Liczba budynków podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków: …….
3. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:
a) typ, nazwa oczyszczalni.………………………………………………………………………………….
b) przepustowość dobowa [m³/dobę] ………………………………………………………………………
UWAGA:
- Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz
pierwszy.
- Dotacji podlegają wyłącznie wydatki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni
ścieków poniesione po dniu podpisania umowy dotacji.
- 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy
dokonać jej zgłoszenia do Wójta Gminy Ornontowice.

4. Załączniki do wniosku:
a) kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy
przydomowej

oczyszczalni ścieków

do Starosty

Mikołowskiego

wraz z oświadczeniem

wnioskodawcy, że organ nie wniósł sprzeciwu
b) zgoda właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt mieszkalny
z planowaną oczyszczalnią ścieków na realizację inwestycji, zgodę na zawarcie umowy o dotację
ze wskazaniem osoby spośród właścicieli/współwłaścicieli, z którą zawarta będzie umowa wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wypłacenie jej dotacji (jeżeli jest wymagana)
c) oświadczenia (zgodnie z załącznikiem do wniosku).
5. Dane właściciela konta i numer konta na które ma zostać przekazana dotacja:
Numer konta:

Nazwa banku

………………………………………………………………………...………

Właściciel konta

…………………………………………………………………...……………

.……………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (NUMER TELEFONU)
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu na potrzeby kontaktu
i komunikacji w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…..………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
*niepotrzebne skreślić

Uwaga: proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta
Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o udzielenie dotacji
celowej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, wynikającego z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
oraz Uchwały Nr XXXVII/295/21 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 listopada 2021 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających
dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer konta
bankowego, numer księgi wieczystej, numer działki jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie
dotacji celowej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych: numer telefonu jest dobrowolne i posłuży wyłącznie dla
kontaktu i komunikacji.

Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………………….. (podać imię i nazwisko)
oświadczam, że:
1) Na nieruchomości, na której planowana jest inwestycja tj. budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków, nie jest prowadzona działalność gospodarcza (nie nastąpi w ramach realizacji
wniosku pomoc de minimis).
2) Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
3) Od ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków* (skreślić niewłaściwe), którego kopia została dołączona do wniosku,
Starosta Mikołowski nie wzniósł sprzeciwu.

.……………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

