PR.3037. ….. .20..…

...............................................dnia ......................
miejscowość

data

WÓJT GMINY
ZEBRZYDOWICE
WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY ZEBRZYDOWICE
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr XVI/163/16 z dnia 24 maja 2016r.,
zmienionej uchwałami: Nr XIX/185/16 z dnia 01.09.2016r. oraz Nr XX/195/16 z dnia 29.09.2016r.
• BUDOWY PRZYDOMOWEJ, BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW *
• BUDOWY PRZYDOMOWRJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW *
• BUDOWY SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO *
• BUDOWY INDYWIDUALNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO *
• BUDOWY INDYWIDUALNEGO PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ *

I . ADRES REALIZACJI W/W ZADANIA :
……….................................…………………………………………………............................................
/Ulica i numer domu/

/Kod Pocztowy/

/Miejscowość/

……....…………………………………......…………….........................……............................................
/Nr ewidencyjny działki/

/ Obręb/

II. WNIOSKODAWCA
1. Imię

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

2. Nazwisko

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

3. Adres zamieszkania
........................................................
/Ulica i numer domu/

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

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

/Kod Pocztowy/

/Miejscowość/

4. NR PESEL
..........................................................................................
5. Seria i numer Dowodu Osobistego

6. Telefon kontaktowy:

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

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

7. Wypłata środków - przelew na konto
8. Nazwa
banku:....................................................................................................................................................
9. numer
konta:......................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

III CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Data planowanego rozpoczęcia zadania:....................................................................................................
Data planowanego zakończenia zadania:...................................................................................................
Przewidywany koszt całkowity zadania brutto …………………………........................................…/zł/
środki własne:……………….................................................................................................................../zł/
wnioskowana kwota dotacji:……….............................................……….............................................../zł/
inne źródła finansowania:…….................................................…………................................................/zł/
....................................................................,
Czy prowadzę / prowadzimy gospodarstwo rolne: …......................................................... / TAK / NIE /
dnia:…………………….................................................................................
jeśli TAK, to o jakiej powierzchni: …....................................................................................................../ha/
Czy prowadzę / prowadzimy działalność gospodarczą : …................................................ / TAK / NIE /
jeśli TAK nazwa działalności: ….....................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić
Podpis wnioskodawcy / wnioskodawców

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

Klauzula informacyjna:
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,
43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, tel. + 48 32 475 51 00, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks.
A. Janusza 6, adres e-mail iod@zebrzydowice.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków i przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 oraz w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.

6.

Przysługuje Panu/Pani możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem
możliwości realizacji sprawy.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z w/w informacją oraz wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym
numer telefonu, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego były przetwarzane przez Gminę Zebrzydowice w celu ustalenia daty
wizji lokalnej – oględzin oraz zawarcia umowy. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie poprzez pisemny wniosek.
…………………….…………………
(czytelny podpis)

Wykaz załączników:
1.
2.

Kopia dokumentu potwierdzającego (dopuszczalny wydruk z internetowej księgi wieczystej) tytuł prawny do nieruchomości, a w
razie gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i
użytkowanie objętego wnioskiem urządzenia na określonej działce.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub sprzedaży na zewnątrz w prowadzonym gospodarstwie rolnym lub
rybackim do wniosku należy dołączyć:
•
Zaświadczenie o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymano w ciągu roku,
w którym podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 ostatnich lat, albo oświadczenia o
wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
•
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz.U.2010.53.311)*
•
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010.121.810810)*

