
Załącznik nr 1  
do regulaminu przyznania dotacji  

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
 ze środków budżetowych Gminy Ciepielów  

 

Wójt Gminy Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 
 
 

W N I O S E K   
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE KOSZTÓW  

W RAMACH REGULAMINU PRZYNAWANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE 
ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW   

 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 
 

  DANE OSOBOWE  

  Imię i nazwisko  
 

 

   PESEL 
 
 

  Seria i nr dowodu osobistego 
 

 

  ADRES ZAMIESZKANIA 

  Miejscowość  
 

 

   Nr domu  
 
 

  Kod pocztowy i poczta  
 
 

  DANE KONTAKTOWE   

  nr telefonu 
 
 

   e-mail  
 
 

  LOKALIZACJA ZADANIA  

  Miejscowość  
 
 

   Nr domu  
 
 

  Obręb ewidencyjny  
 
 

  Nr działki 

 

  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

  Data rozpoczęcia 
 
 

  Data zakończenia 
 
 

  Szacunkowy lub rzeczywisty koszt zadania (w zł)  
   brutto 
 
 

 

II. Rachunek bankowy (nazwa banku, nr rachunku do przekazania dotacji) 
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: …………………………………….…………………………… 
 

Nr rachunku  ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱꙱꙱  
    (26-cyfrowy numer rachunku bankowego) 
 
Oświadczam, że: 

a) zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

b) nie korzystałem(-am) z dofinansowania w okresie obowiązywania regulaminu przyznawania 

dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ze środków budżetowych gminy 

Ciepielów, 

c) jestem właścicielem* / współwłaścicielem* / najemcą* / użytkownikiem wieczystym*   

nieruchomości, 

d) posiadam wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania, 



e) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu weryfikacji złożonego wniosku. 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 
……………………………………….……………..…………………………… 

         (data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
a) w przypadku współwłasności nieruchomości, oświadczenie współwłaścicieli dotyczące wyrażenia 

zgody na realizację zadania – załącznik nr 1 do wniosku (jeżeli dotyczy), 

b)  oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w 

rybołówstwie – załącznik nr 2 do wniosku (jeżeli dotyczy), 

c) oświadczenie właściciela nieruchomości o zezwoleniu na realizację zadania przez najemcę – załącznik 

nr 3 do wniosku (jeżeli dotyczy), 

d) zaświadczenie o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w 

rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, o pomocy 

de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy) 

e) formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze 

wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się po pomoc de minimis (tj. Dz. U. z 2010r. 

Nr 53, poz. 311 z późń. zm), (jeżeli dotyczy) oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się 

o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010r. Nr 121, poz. 810) (jeżeli 

dotyczy), 

f) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których 

zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U z 2010r. Nr 121, poz. 810) (jeżeli dotycz). 

g) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o 

udzielenie oraz rozliczenie dotacji w sytuacji gdy tytuł prawny do budynków, lokali mieszkalnych 

lub użytkowych przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi (nie dotyczy współwłasności 

małżeńskiej). 
 
 
 

……………………………………….……………..…………………………… 
         (data i podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

   W związku z wypełnianiem wymogów 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ciepielów jest Wójt 

Gminy Ciepielów z siedzibą przy ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel.: 048 37 88 080, adres e-mail: 

gmina@ciepielow.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony 

Danych, adres e-mail: ewidencja@ciepielow.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Ciepielów - przetwarza Państwa dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Ciepielów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

li. c RODO), 

 realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Ciepielów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 dochodzenia roszczeń i należności, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 

lit. f RODO), 

 w pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 powyżej odbiorcami 

Państwa danych osobowych mogą być: 

 osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. 

inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko 

pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS), 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ciepielów przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy  Ciepielów  

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

2. Każdemu kto powierza przetwarzanie danych Wójtowi Gminy Ciepielów przysługuje prawo dostępu do treści 

powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do 

realizacji celów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych 

osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych 

może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

5. Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji 

 
Ciepielów, dnia …………………………….. 

 
 

…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
              (DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI) 

 
 
 

Oświadczenie współwłaścicieli  
 w sprawie zgody na realizację zadania  

 
 
 

 
 
Jako współwłaściciele oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wykonanie zadania dofinansowanego ze 

środków budżetu w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW  

 
Oświadczenie dotyczy nieruchomości znajdującej się pod adresem:  
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

…………………………………………………………………….. 
(podpis) 

 
…………………………………………………………………….. 

(podpis) 
 

…………………………………………………………………….. 
(podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji 

 
 
 

Ciepielów, dnia …………………………….. 
 
 
 

Oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie  
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie 

 
 

1. ………………………………………………………………………………………..…… 
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 

 
2. ……………………………………………………………………………………………. 

(adres/siedziba) 
 

3. NIP ……………………………………………………………………………………….. 
 
4. REGON …………………………………………………………………………………… 
 
5. PESEL ………………………………………………………..…………………………… 
 
oświadczam**, że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych 
korzystałem(am)* / nie korzystałem(am)* z pomocy de minimis, o której mowa w art. 2 pkt 
10 oraz art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r., o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 743 z późń. zm.) i 
aktualnie złożyłem(am)* /nie złożyłem(am)* wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do 
innego organu. 
 
 

……………………………………………………… 
(podpis) 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
** w imieniu przedsiębiorców oświadczenia składają osoby upoważnione do reprezentowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Załącznik Nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji 

 
 
 

Ciepielów, dnia …………………………….. 
 

 
…………………………………..……… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(Dane właściciela) 

 

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody  
na realizację zadania przez najemcę 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację zadania pn. BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW dofinansowanego ze środków budżetowych Gminy Ciepielów  przez użytkownika 

posiadającego ograniczone prawo rzeczowe/stosunek zobowiązaniowy1 

……..………………………………………………… budynku, lokalu mieszkalnego  

lub użytkowego znajdującym się na nieruchomości położonej w ……………………………………….… przy ul. 

……….……………….. (dz. Nr ew. …………………. w obrębie geodezyjnym ……………………….) stanowiącej moją 

własność. 

Jednocześnie oświadczam/y1 że wyrażam/y zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem oraz wypłatę otrzymanej dotacji na konto wskazane we wniosku. 

 
 
 

……………………………….………………… 
(podpis) 

1 Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do regulaminu przyznania dotacji  
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

 ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 

 
 

Ciepielów, dnia…………………………….. 
 

 

Wójt Gminy Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1 
27-310 Ciepielów 

 
ROZLICZENIE DOTACJI 

 NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY CIEPIELÓW   

 
 
 
1. Ja ……………………………………………………………………………. legitymujący/a się dowodem osobistym 
  
seria ………………………………. numer ……………………………………………………………  

informuję, że zrealizowałam/em zadanie polegające na wykonaniu montażu ekologicznego źródła 

ciepła na nieruchomości, położonej na działce nr…………………… obręb ewidencyjny 

…………………………………………….…….. w miejscowości………..…………………………….……… przy ulicy 

……………………………………… numer ………………….….…  . 

 
 

 
Do wniosku dołączam: 

a) kserokopię imiennej faktury/rachunku potwierdzającej zakup/montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków, (data wystawienia faktury/rachunku nie może być wcześniejsza niż data podpisania 
umowy o udzielenie dotacji) – oryginał faktur i rachunku do wglądu, 

b) dowód zapłaty (kserokopia) - oryginał do wglądu, 
c) kserokopię certyfikatu/deklaracji zgodności potwierdzającego spełnianie wymogów przez 

zainstalowane urządzenie i uzyskanie wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

d) dokumentację fotograficzną - minimum 1 zdjęcie przedstawiające wybudowaną przydomową 

oczyszczalnię ścieków. 

 
 
 
 
 

                ……………………………………….……  
     (podpis)  

 


