
Załącznik nr 2  
do Regulaminu udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska realizowanych 
na terenie Gminy Adamów polegających 
na budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

 
 
DANE WNIOSKODAWCY 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI 
(należy wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

W związku z zakończeniem w dniu …………………… realizacji zadania 

polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Adamów oraz zgodnie z postanowieniami umowy Nr ……………. z dnia 

………………..…… zawartej z Gminą Adamów, niniejszym składam wniosek o 

wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. 

Jednocześnie oświadczam że przy realizacji inwestycji nie korzystałem z innych 

źródeł dofinansowania. 

 

Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji (zaznaczyć x jeśli dokument załączono 
do wniosku): (poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem) 

 oryginał imiennych faktur lub rachunków potwierdzające poniesione przez 

niego nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał 

będzie zwrócony po opieczętowaniu);   

 pozwolenie wydane przez Starostę Zamojskiego na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub kopię zaświadczenia  o niewniesieniu sprzeciwu 

w przedmiocie przystąpienia do zamiaru budowy potwierdzonego przez 

Starostwo Powiatowe w Zamościu o zamiarze przystąpienia do wykonania 

robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni  

 mapa  nieruchomości określającą lokalizację oczyszczalni; 

 pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 

m3 na dobę.   



 certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, 

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne 

w dniu zakupu oczyszczalni);   

 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 

3).   

 

 

 

………..………………… 
 

podpis Wnioskodawcy 
 
 
 
Szczegółowa klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o dotację na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 

Adamów, kontakt: poczta@adamow.gmina.pl, tel. (84) 618-61-02 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z zadaniem dotyczącym 

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Adamów, jak również 

w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie 

ciążącego na nim obowiązku prawnego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom 

czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych 

przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 

b. do sprostowania swoich danych; 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 



10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania.  

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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 - RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

 

…………………………………..     ………………………………………..

       

Miejscowość i data         podpis Wnioskodawcy 


