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                                                                                    Wójt Gminy Dąbrowa 

ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 

49-120 Dąbrowa 
 

WNIOSEK 

o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa 

 

1. Dane wnioskodawcy/ów: 

1) Imię i Nazwisko:  ................................................................................................................................... 

2) PESEL:  ..................................................... ……………………………………………………. ........... 

3) telefon kontaktowy:  ............................................................................................................................... 

4) adres zamieszkania wnioskodawcy:  ...................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................. 

5) lokalizacja nieruchomości, gdzie zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków: 

adres:  ...................................................................................................................................................... 

6) nr ewidencyjny działki:  ....................................  obręb:  ....................................................................... 

7) nr księgi wieczystej: ……………..……………….…………………………………………………… 

 

2. Wnioskodawca/y: 

a) oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną                           

w niniejszym wniosku na podstawie prawa:* 

⃝      własności, 

⃝      współwłasności; 

b) oświadczam/y, że na terenie ww. nieruchomości nie znajduje się przydomowa oczyszczalnia 

ścieków; 

c) oświadczam/y, że na terenie ww. nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz 

zostanie zachowany 5 letni okres trwałości inwestycji; 

d)  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 (Dz. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm)  wyrażam/y dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich/naszych 

danych osobowych w celach związanych z uzyskaniem dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków. 
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 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

(z adnotacją Starostwa Powiatowego w Opolu o braku sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia); 

2. ……………………………………………………………………………..……………………; 

3. …………………………………………………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………………………………………………….. . 

 

 

 

 

………………….., dnia …………………          ……………………………….……………………… 

     (miejscowość)              (data)                                                (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

* prawidłowe zakreślić 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie wymaganym art. 13 

ust. 1 i 2 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1 z późn. zm)  udostępniana jest wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Dąbrowa oraz za 

pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminadabrowa.pl w zakładce „Urząd Gminy 

- Ochrona Danych Osobowych”  http://www.bip.gminadabrowa.pl/2961/2531/ochrona-danych-

osobowych.html. 
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