
 
WNIOSEK 

 
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
1. Dane Wnioskodawcy 
 
Imię i nazwisko           ...............……………................................................. PESEL ......................................... 
 
Adres:                          ..................…...........................................................…………………………................. 
 
Telefon                        ...................…………………........................................................................................... 
 
Dokument tożsamości ...............................……………..................... seria .……........... numer ........................ 
 
wydany przez: ................................................………………………….............................................................  
 
2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 
 
Miejscowość .............………………........................... Działka ewidencyjna .................................................... 
 
Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni .…………….......................................................... 
 
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ...............………………......................................................... 
 
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni) 
 
.............................................................................................………………......................................................... 
 
.............................................................................................………………........................................................ 
 
.............................................................................................………………........................................................ 
 
.............................................................................................………………........................................................ 
 
 
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 
 
Data rozpoczęcia .................................………………...................................................................................... 
 
Data zakończenia .................................………………..................................................................................... 
 
5. Orientacyjny koszt brutto 
 
...............................................................………………...................................................................................... 
 
6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba ……………………….………………….……… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….……………………………… 
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7. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia: 
- zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ)* 
- pozwolenie wodnoprawne (data i numer decyzji) * 
- pozwolenie na budowę (numer, data wydania) * 
 
8. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku) 
 
...............................................................………………..................................................................................... 
 
Oświadczam, że: 
- zapoznałem/am się z treścią regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 
- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz do 
stwierdzenia jej wykonania; 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego 
wniosku 
 

 
 

........................................................... 
                                                                                                                        czytelny podpis wnioskodawcy 
 
................................................................................ 
czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
Załączniki: 
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością; 
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzja administracyjna w zależności od przepustowości 
    oczyszczalni (lub ich kopii); 
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich 
    kopii). 
 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Kształtowanie i ochrona środowiska 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Biała, reprezentowana przez Burmistrza Białej, z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu kształtowania i ochrony środowiska. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) 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, gdy ma to zastosowanie, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: operatorzy pocztowi, wykonawcy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Opolu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, banki, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany dla 
właściwej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych 
rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z 



obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Bezterminowo w odniesieniu do danych przetwarzanych w rejestrach w systemach 
informatycznych. W odniesieniu do przetwarzania realizowanego w formie pisemnej - przez okres10 lat lub bezterminowo. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia 

i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. 
celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 


