Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska
realizowanych na terenie Gminy Biłgoraj polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków

WNIOSEK O DOTACJĘ NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(należy wypełnić drukowanymi literami)
I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
IMIĘ I NAZWISKO

1

ADRES ZAMIESZKANIA
WNIOSKODAWCY
ADRES DO
KORESPONDENCJI (gdy jest
inny niż wskazany w pkt 2)
TELEFON:

2
3
4

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI:

5
6
7

SERIA:

NUMER:

WYDANY PRZEZ:

PESEL:
NIP:
II INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU

8

RODZAJ INWESTYCJI

 budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
III LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

9

10

11

12

MIEJSCOWOŚĆ:
NR EW. DZIAŁKI:
OBRĘB:
TYP WYBRANEJ
PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(podać m.in. typ i rodzajdot. przydomowej
oczyszczalni ścieków)
RACHUNEK BANKOWY
WNIOSKODAWCY (nazwa
banku, nr konta)
OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że:
a. nie będę starał/ła się o dofinansowanie z innych źródeł dofinansowania do przedmiotowego przedsięwzięcia,
b. zapoznałem/łam się z Regulaminem i zasadami przyznawania dotacji z budżetu Gminy Biłgoraj oraz
w pełni akceptuję jego warunki.

Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku):
(wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wnioskodawcę na każdej stronie za zgodność z oryginałem)

 - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 -zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku
o udzielenie dotacji

 - dokumenty potwierdzające możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z odrębnymi przepisami
(pozwolenie wydane przez Starostę Biłgorajskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopii zgłoszenia
potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych
dotyczących przydomowej oczyszczalni);
 - mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków, stanowiąca integralną część dokumentów;
 - pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, np. do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia
umowy o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia dotacji
 - inne dokumenty (wymienić jakie): …………………………………………………………………………………

…………………………..

……………………………….………..

Miejscowość, data

podpis/podpisy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88,
23 - 400 Biłgoraj tel. 84 688 28 30.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Uczestnictwa w przedsięwzięciach służących gospodarce
wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
5. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w przedsięwzięciach służących gospodarce wodnej na terenie
Gminy Biłgoraj.
6. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu:
a. podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie,
b. organom kontrolnym, nadzorczym i audytowym.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

...............................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

