
Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie w zakresie budowy przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko oraz PESEL wnioskodawców wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do 

nieruchomości 

…………………………………………………………….....………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..…

/w przypadku, gdy urządzenie będzie obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, wniosek wypełniają 

i podpisują wszyscy zainteresowani/ 

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy/ów 

…………………………………………………………….....………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…

3. Numer telefonu kontaktowego1 

…………………………………………………………….....……………………………………………… 

II. INFORMACJE O ZADANIU 

1. Adres nieruchomości, na której zaprojektowana i wybudowana zostanie przydomowa 

biologiczna oczyszczalnia ścieków 

…………………………………………………………….....………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..… 

2. Numer ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, na której zlokalizowana będzie PBOŚ 

……………………………………...………………………………………………………………..………. 

3. Planowany termin realizacji zadania ……………………...………………………………………….. 

4. Ilość osób zameldowanych i zamieszkujących budynek/budynki mieszkalny/mieszkalne dla 

którego/których zaprojektowana i wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków, na dzień 

składania wniosku 

Ilość osób zameldowanych ………...………………………………………….. 

Ilość osób zamieszkujących ………...………………………………………….. 

5. Informacja czy obiekt budowlany, w którym powstają ścieki wykorzystywany jest całorocznie 

czy okresowo / sezonowo. 

…………………………………………...………………………………………………………………….. 

 

 
1 Informacja nieobowiązkowa 



III. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADANIA: 

Łączny planowany koszt inwestycji: …………............ zł 

Słownie………………………………………………………………………………………………. zł 

IV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1) oświadczenie Wnioskodawcy, że jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie gminy Kościerzyna wraz z podaniem numeru nieruchomości 
lub: 
a) w przypadku współwłasności – do wniosku załącza się pełnomocnictwo, udzielone 

przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach 
Programu,  

b) w przypadku, gdy jest dzierżawcą, lub najemcą nieruchomości lub innym 
posiadaczem zależnym – do wniosku załącza się kserokopię umowy (np. dzierżawy, 
najmu, użytkowania bądź użyczenia) wraz z pisemnym wyrażeniem zgody przez 
właściciela nieruchomości (użytkownika wieczystego) na realizację zadania, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek,  

c) w przypadku, gdy jest spadkobiercą – do wniosku załącza się kserokopię 
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub kserokopię notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez 
spadkobiercę, 

d) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – do wniosku załącza się uchwałę zebrania 
właścicieli lokali dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

2) oświadczenie Wnioskodawcy, że nie korzystał i nie będzie korzystał z dofinansowania  
z innych środków publicznych na realizację Programu w zakresie wnioskowanego 
zadania, 

3) dokumentację producenta przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zawierającą 
m.in.: deklarację właściwości użytkowych zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 
12566-3+A2:2013-10 lub nowszą, raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria 
notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w 
deklaracjach właściwości użytkowych oraz określające spełnienie wymagań określonych 
w § 6 pkt 2 i 3 regulaminu (szczegółowe wymagania dotyczące zakresu rzeczowego 
przedsięwzięć), 

4) opinię geotechniczną określającą warunki gruntowe pozwalające na wprowadzenie 
ścieków do ziemi opracowaną zgodnie z § 6 pkt 1 regulaminu (szczegółowe wymagania 
dotyczące zakresu rzeczowego przedsięwzięć), 

5) kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia 
do wykonania robót budowlanych opatrzonego klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu, 

6) kopię pozwolenia wodnoprawnego lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia 
wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane, 

7) mapę lub szkic przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków, 

8) oświadczenie o zamiarze likwidacji zbiornika bezodpływowego, 
9) oświadczenie eksploatatora oczyszczalni ścieków, do której mają być kierowane osady  

z PBOŚ o możliwości przyjęcia przewidywanej ilości osadów, 
10) oświadczenia właściciela nieruchomości, że budynek jest użytkowany zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego. 

V. OŚWIADCZENIE - RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, 

Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, w celu realizacji dotacji 



na zadanie w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Kościerzyna. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 

 

…………………………………………….   ………………….…………………………… 

      data, miejscowość       podpis wnioskodawcy/ów 

 

Klauzula informacyjna w zakresie realizacji programu pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu budowy 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna” 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 
„RODO" informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta 

Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem.   
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

− art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich 
przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji programu pn. „Dofinansowanie zadań  
z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna” 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym 
podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą 
być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną   
i  informatyczną .  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane 
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest 

niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się 
będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,                     
w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych 
osobowych oraz kopii danych, 

− prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie 
lub zdezaktualizowały się, 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

           

Wójt Gminy Kościerzyna 

mailto:inspektor25052018@gmail.com

