
Załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały Nr XXII/186/2021
Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2021 r.

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w

celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyce

1. Nazwisko i mię/nazwa:……………………………………………………………………….

2. Adres zamieszkania/siedziba........................................... 3. Nr telefonu........................

3.Nr PESEL/NIP.................................................................................................................

4. Nr konta, na które ma być przekazana dotacja:

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

5. Nr działki, na której będzie budowana oczyszczalnia /szczelny zbiornik bezodpływowy

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

6. Planowany termin zakończenia budowy oczyszczalni /szczelnego zbiornika

bezodpływowego:……………………………………………………………………………….

7. Ilość osób jaką ma obsługiwać przydomowa oczyszczalnia ścieków:

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

8. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.  13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27

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 (RODO) , informujemy że:

•   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Krotoszyce; ul. Piastowska 46,59-

223 Krotoszyce, tel. +48 76/88-78-421; e-mail: ug@krotoszyce.pl

•  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować z naszym inspektorem

ochrony danych pisząc na adres e-mail: iod@krotoszyce.pl lub telefonując pod numer: 76 8878 421

• Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rozpatrzenia  złożonego  wniosku  o  udzielenie

dotacji  z  budżetu  Gminy Krotoszyce  na  dofinansowanie  budowy przydomowych  oczyszczalni  ścieków lub

szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki  bytowo-gospodarcze,  w celu uporządkowaniu gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyce oraz w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba której, dane

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie

określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu oraz art. 6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.



• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu

przetwarzania,  oraz  przez  okres  wynikający  z  przepisów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

•  Posiada  Pani/Pan  prawo do  żądania  od administratora  dostępu  do danych  osobowych oraz  prawo do  ich

sprostowania.

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Oświadczam, że:

1.Zapoznałem/łam się z treścią uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr XXII/186/2021 z dnia 25 lutego
2021r.  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-
gospodarcze, w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyce
2.Nie  korzystałem/am  do  tej  pory  z  dofinansowania  budowy  przydomowej  oczyszczalni
ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego.
3.Prowadzę /Nie  prowadzę  działalności  gospodarczej  w budynku,  do którego będzie  podłączona
oczyszczalnia.
4.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania szczelnego zbiornika bezodpływowego lub
przydomowej oczyszczalni ścieków.
5.Będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta i
zawrę umowę z uprawnionym na wywóz osadu przedsiębiorcą oraz zlikwiduję istniejący zbiornik
bezodpływowy na nieczystości płynne.

…………………………………..
Data, imię i nazwisko Wnioskodawcy

Załączniki:
1.Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny wypis z rejestru gruntów lub odpis z
księgi wieczystej.
2.W przypadku  budowy wspólnej  –  pisemną zgodę  właścicieli/współwłaścicieli  na  posadowienie,
zainstalowanie, użytkowanie urządzeń na określonej działce, a także na rozliczenie dofinansowania
przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo.
3.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krotoszyce.
4.Wszystkie  zaświadczenia  o pomocy de minimis,  a  także wszystkie  zaświadczenia  o pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w którym
ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej
pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
5. Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się  o  pomoc  de  minimis  (Dz.U.  poz.311z
późn.zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.
poz.810).



-W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, warunkiem rozpatrzenia 
wniosku o dotację jest dodatkowo:

1)spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności,
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 zadnia 18grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 352 z 24 grudnia2013 r.) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z 24 grudnia
2013 r.), a także w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie
stosowania art.  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

2)przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 lub art. 37
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 362z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacjiprzedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lubw rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w
sprawie informacji składanych przez podmiotyubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810)


