Urząd Gminy w Rędzinach
ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego
1. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………….……………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………...................
Nr telefonu………………………………………………………………………………...............
Seria i nr dowodu osobistego ……………………………………………………………………
Wydanego przez ………………………………………………………………………………….
2. Adres budynku którego dotyczy wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej wraz
z numerem ewidencyjnym działki na której znajduję się nieruchomość:
miejscowość………………………………..………………………………………………………
ulica i nr domu/mieszkania ……………………………………………………..………………..
kod pocztowy ……………………………………………………………………………………...
numer ewidencyjny działki ……………………………………………...………………………..
3. Planowany termin rozpoczęcia zadania …………………………………..……………………
Planowany termin zakończenia zadania …………………………..…………………………..
4. Do wniosku załączam następujące dokumenty:
4.1. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane
będzie zadanie polegające na budowie przyłącza kanalizacyjnego wraz z numerem
działki oraz obrębu geodezyjnego,
4.2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
celów uzyskania dotacji,
4.3. oświadczenie o nieposiadaniu względem gminy oraz jednostek organizacyjnych
gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości
o charakterze cywilno-prawnym,
4.4. kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłącza.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwotę dofinansowania:
5.1. odbiorę w kasie Urzędu Gminy Rędziny
5.2. proszę przelać na konto bankowe nr………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczam, że:
6.1.

6.2.
6.3.

zapoznałem(am) się z treścią Uchwały Rady Gminy Rędziny nr 33/LIII/2018 z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych, Regulaminem
udzielania dotacji z budżetu Gminy Rędziny do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Rędziny
stanowiącym załącznik do Uchwały nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018 roku oraz Uchwały
Rady Gminy nr 44/LIV/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr 33/LIII/2018 z dnia 24 maja
2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz
Uchwały nr 42/V/2019 z dnia 21 lutego 2019r. Rady Gminy Rędziny w sprawie zmiany Uchwały nr 33/LIII/2018 Rady
Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2018r., o zasadach dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy
kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą 44/LIV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca 2018r.
wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji inwestycji.
oświadczam że do tej pory nie korzystałem(am) z dotacji Gminy Rędziny na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na
terenie wnioskowanej nieruchomości.

………………………………………
miejscowość, data

.............……………………………
czytelny podpis

……………………..………………….

załącznik nr 1 do wniosku

imię i nazwisko

……………………..…………………..
…………………..……………………..
…………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE
Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr ……………………….. k.m. ……………. obręb ……………………………………. położonej w
miejscowości
………………………………………
przy
ulicy
……………………………………nr………………
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z: (odpowiednie
zaznaczyć)
 własności,
 współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko,
adres).………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….





dzierżawy,
użytkowania wieczystego,
inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo itp.)…………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………….

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych
powyżej.
………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………..
czytelny podpis

……………………..………………….

załącznik nr 2 do wniosku

imię i nazwisko

……………………..…………………..
…………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 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) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego.

…................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
do wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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, zwane dalej
RODO) informujemy, że:

1) Administratorem
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny,
ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl
Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się
można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762036
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku oraz ewentualnego zawarcia umowy
i rozliczenia udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji, na podstawie art. 6 ust. lit.
a RODO, tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie
dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Odbiorcą Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji
międzynarodowych
Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

……………………..………………….

załącznik nr 3 do wniosku

imię i nazwisko

……………………..…………………..
…………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że nie posiadam względem Gminy oraz jednostek
organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o
charakterze cywilno-prawnym.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art.

233

Kodeksu

Karnego,

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem

prawdziwość

danych

zamieszczonych powyżej.

………………………………………
miejscowość, data

………………….………………………
czytelny podpis

załącznik nr 4 do wniosku

Szacunkowy koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego
Szacunkowy koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ……………………… k.m. ……….……
obręb ………………………………………. położonej w miejscowości ……………………………
przy ulicy ……………………………………………………………………. nr ……..…………..
wynosi ………………………………………………………….………………………………… zł
słownie…………………………….............................................................................................…
………………………………………………………………………………………….…….….............

………………………………………
miejscowość, data

.............……………………………
czytelny podpis

……………………..………………….

załącznik nr 5 do wniosku

imię i nazwisko

……………………..…………………..
…………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że nieruchomość, na której realizowane będzie
zadanie objęte wnioskiem to nieruchomość:
1) położona na terenie gminy Rędziny, zabudowana budynkami użytkowanymi bądź
takimi, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy,
2) niezabudowana, dla której wydano ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę i która
będzie nieruchomością zabudowaną,
3) budynek dla którego przyznana będzie dotacja, nie jest wykorzystywany do
prowadzenia działalności gospodarczej szeroko rozumianej zgodnie z przepisami
prawa unijnego.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

………………………………………
miejscowość, data

…………………………………….……
czytelny podpis

