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Brodnica, dnia …………………… 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni 

 na rok .................... 

 

I. Adres nieruchomości (adres, nr działki, obręb) 

 

 

II. Tytuł prawny władania nieruchomością: 

 

 

 

III. Całkowity koszt przedsięwzięcia i wnioskowana kwota dotacji. 

Wnioskowana kwota dotacji  (w zł) : 

                                

                                                                                       

Kwota ogółem (w zł):  

 

 

                                               

IV. Dane  Wnioskodawcy. 

1.  Nazwa/ imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

 

 
 

2.  Adres siedziby/zamieszkania, telefon: 
Miejscowość, kod pocztowy: 

 

 

 

 

Ulica, nr: 

Telefon: 

 

e-mail: 

 
 

3. Imię/nazwisko/ /tel.  osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach Wniosku: 

 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Informacje pozostałe 

 

Planowane terminy związane z realizacją przedsięwzięcia: 
 

- termin rozpoczęcia  
 

- termin zakończenia 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 

Brodnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Brodnica. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
1. Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której 

tytuł prawny posiada kilka osób wniosek podpisany powinien być przez wszystkich współwłaścicieli. 

2. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

3. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie 

dotacji, zobowiązane są przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w 

rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel. 56 49 416 30. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dla wydania decyzji 

administracyjnej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrony przyrody oraz przepisów ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia               o ochronie 

danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

……………………………………………                                                         …………………………………………………………………………….                                                           
(miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 


