
WNIOSEK 
 Wójt Gminy Łodygowice 

ul. Piłsudskiego 75 

34-325 Łodygowice 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowane kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe 

na terenie Gminy Łodygowice 

 
I. Wnoszę o dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika retencyjnego: 

 

1. Nazwisko i imię  Wnioskodawcy:……………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………

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

3. Nr telefonu(opcjonalnie)………………………………………………………………... 

4. Dane współwłaścicieli nieruchomości…………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………… 

5. Nr działki, na której będzie posadowiony zbiornik…………………………………… 

6. Miejscowość…………………………………………………………………………….. 

7. Nr księgi wieczystej……………………………………………………………………... 

8. Przyłącze wodociągowe: tak/nie *        

9. Nr konta, na który Gmina po podpisaniu umowy i zrealizowaniu zadania ma przelać 

kwotę dotacji: 

                          

10. Planowana pojemność zbiornika ……………………… l  

11. Przewidywany koszt zadania…………………………………………. 

12. Wnioskowana kwota dofinansowania……………………………….. 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z treścią uchwały Rady Gminy Łodygowice Nr XXXIII/340/2022 z dn. 09.06.2022 r. w 

sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika 

retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice. 

2. Nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania zakupu zbiornika na deszczówkę. 

3. Prowadzę*/Nie prowadzę działalność gospodarczą na terenie działki gdzie montowany będzie zbiornik. 

Wnioskowana przez mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania zbiornika na deszczówkę.  

 

 

…………………………. 

(PODPIS WNIOSKODAWCY) 

 

 



 

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji 

 

II. Załączniki: 

1. Tytuł prawny do nieruchomości - KW nr ………………………………… (nie trzeba dołączać wydruku) 

W przypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta należy dostarczyć inny 

dokument potwierdzający prawo własności (np. postanowienie o nabyciu spadku) - kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu. 

2. W przypadku współwłasności – pisemna zgoda współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, 

użytkowanie zbiornika retencyjnego na określonej działce, a także na rozliczenie dofinansowania przez 

jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela. 

3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zakupu 

zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice. 

4. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli dotyczy*, 

oryginał. 

*Niewłaściwe skreślić 

Zgoda na realizację inwestycji 

Ja niżej podpisany/-a ………………………………………………………………, będący/-a 

współwłaścicielem/właścicielem nieruchomości położonej przy ul. .......................................... 

w miejscowości …………………………..oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr ………..……, księga wieczysta ………………………………, wyrażam zgodę na 

realizację przez Pana/-nią (Wnioskodawca) 

…………………………………………....inwestycji polegającej na zakupie i montażu 

zbiornika retencyjnego naziemnego na wody opadowe na w/w nieruchomości. Wyrażam zgodę 

na rozliczenie dotacji przez w/w Wnioskodawcę. 

 

 

        ………………………………… 

         (data i podpis) 

 

III. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, po wykonaniu zadania 

zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej zobowiązuję się przedłożyć następujące 

dokumenty: 

□ wniosek o wypłatę dotacji; 

□ imienną fakturę VAT, która po odnotowaniu na niej wysokości przyznanej dotacji podlega 

zwrotowi wnioskodawcy. Do faktury, o której mowa powyżej należy dołączyć potwierdzenie 

zapłaty; 

□ fotografię zamontowanego zbiornika.  



 

 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – Gmina 

Łodygowice informuje, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowany 

przez Wójta Gminy.  

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice  na  

dofinansowane kosztów zakupu zbiornika retencyjnego na wody opadowe na terenie Gminy Łodygowice.  

4) Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, realizacja umowy lub 

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa w szczególności Urząd Gminy w Łodygowicach.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz do zakończenia 

czasu ustalania i dochodzenia roszczeń.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.  

10) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, 

do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja 

tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.  

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. Podanie dodatkowych danych kontaktowych jak numer telefonu jest również dobrowolne i ułatwi kontakt z Państwem, lecz ich 

niepodanie nie będzie miało wpływu na rozpatrzenie wniosku.  

 

Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli 

informacyjnej. 

 

 

 

Łodygowice dnia ……………………..   Podpis:………………………………….. 

 


