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……………………., dnia ……………… 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

I.     Dane Wnioskodawcy/Pełnomocnika:  

Imię i nazwisko lub nazwa: ............................................................................................................ 

Adres zamieszkania: ...................................................................................................................... 

Pesel: .............................................................................................................................................. 

Numer telefonu: ............................................................................................................................. 

Adres e-mail: .................................................................................................................................. 

□ Wnioskodawca         □ Pełnomocnik 

II.     Informacja o nieruchomości ( właściwe zaznaczyć):* 

□ Brzezówka    □ Hyżne     □ Szklary    □ Wólka Hyżneńska   □ Grzegorzówka       □ Dylągówka 

Nr budynku: ................................................................................................................................... 

Numer ewidencyjny działki(ek): .................................................................................................... 

Obręb: ............................................................................................................................................ 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przyłącze 

kanalizacyjne/wodociągowe*  

□ własność,   □ współwłasność,     □ użytkowanie wieczyste,  □ małżeńska wspólność majątkowa. 

III.     Określenie obiektu budowlanego, do którego wykonano przyłącze (właściwe zaznaczyć):  

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, □ budynek mieszkalny wielorodzinny, □ inny budynek - jaki? 

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

IV.    Długość przyłącza ………………………………………………………………………….................... 

V.     Koszt wykonania przyłącza: ........................................................................................................... 

VI.     Dane właściciela, na którego ma zostać przekazana dotacja:  

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta: ………………………………………………………. 

Adres właściciela konta: ……………………………………………………………………………... 

Nr konta: ……………………………………………………………………………………............... 

VII.     Załączniki do wniosku: 

□ pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawców (jeżeli dotyczy); 

□ protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego*; 

□ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicem polowym zawierającym 

wyszczególnienie materiałowe wbudowanego uzbrojenia, określnie średnic i długości oraz rzędnych 

posadowienia; 

□ faktury lub rachunki za wykonane prace związane z podłączeniem do sieci 

kanalizacyjnej/wodociągowej*, zakup materiałów budowlanych (oryginały). 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego* na terenie Gminy Hyżne. 

2. Jestem/nie jestem osobą fizyczną prowadzącą i/lub mająca zarejestrowaną działalność gospodarczą na 

nieruchomości, która jest podłączana do zbiorowej sieci kanalizacyjnej/wodociągowej.* 

3. Prowadzę/ nie prowadzę działalności rolniczej.* 
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4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku. 

5. W przypadku zaproszenia do podpisania umowy zobowiązuję się do przedłożenia dokumentów: 

1) Informacje wymagane w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną/pomoc „de minimis” 

(o ile dotyczy)*; 

2) Oświadczenie na potrzeby wystawienia PIT 8 (o ile dotyczy)*. 

…………………………………… 

(czytelny podpis) 

*  niepotrzebne skreśli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Hyżne reprezentowana przez Wójta Gminy, Hyżne 103, 36-024 

Hyżne. 

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

Kamilem Kędzierskim pod adresem e-mail: iod@hyzne.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 

także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych.  
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