Projekt
z dnia 15 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice
na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 i art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r, poz. 1396 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Rada Miejska w Wilamowicach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy
Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
realizowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” przyjętego uchwałą nr XL/322/17 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 25 października 2017 roku.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa zasady
udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji celowej, sposób jej rozliczenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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Załącznik do uchwały Nr ...............
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 29 stycznia 2020 r.

REGULAMIN
„Udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice
na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”
§1
Definicje
1. Program - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” przyjęty uchwałą nr XL/322/17 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 25 października 2017 roku.
2. Gmina - Gmina Wilamowice.
3. Wnioskodawca - podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 litera a), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),
tj. osoba fizyczna, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji, posiadająca
tytuł
prawny
do
dysponowania
budynkiem
lub
lokalem
położonym
na terenie gminy Wilamowice, do którego realizowana będzie inwestycja związana z budową
przyłącza kanalizacji sanitarnej.
4. Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Wnioskodawcę,
stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.) - budynek wolno stojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do
użytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi powołanej wyżej ustawy.
6. Przyłącze kanalizacyjne - w rozumieniu ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437) –
odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług
z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomości gruntowej.
7. Wykonawca - przedsiębiorca wykonujący przyłącze kanalizacyjne na zamówienie
Wnioskodawcy.
8. Fundusz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9. Kosztorys - kosztorys ofertowy przygotowany przez Wnioskodawcę.
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10. Koszt kwalifikowany - koszty faktycznie poniesione po podpisaniu umowy przez
Wnioskodawcę na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej, potwierdzone
rachunkami bądź fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Podatek od towarów i usług (VAT)
może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony a
Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania.
11. Dotacja - dotacja celowa, o której mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 403 ust. 2 i ust.
od 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2019 roku, poz.
1396 z późn. zm.), udzielana przez Gminę na wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego przez
Wnioskodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
12. Odbiorca ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach ul. Sienkiewicza
2a, 43-330 Wilamowice.
13. Urząd – Urząd Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.
14. Umowa – Umowa o dotację celową na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy
do sieci kanalizacji sanitarnej zawarta przez Wnioskodawcę z Gminą Wilamowice oraz
Wykonawcą.
§2
Program
1. Program przewiduje dotację na dofinansowanie kosztów budowy przez osobę fizyczną
nowych przyłączy kanalizacyjnych, stanowi pomoc finansową Gminy w realizacji obowiązków w
zakresie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i udzielania jest dla poprawy
jakości wód powierzchniowych i podziemnych w Gminie Wilamowice oraz w celu realizacji
założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.
2. Nabór Wniosków na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
odbędzie się w terminie do 31 maja 2020 roku.
3. Wniosek o włączenie do Programu dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie internetowej:
www.gmina.wilamowice.pl.
4. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Urząd.
§3
Warunki przystąpienia i uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez Wnioskodawcę Wniosku do
Urzędu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym Wnioskodawca
oświadcza, że:
a) jest właścicielem / współwłaścicielem / posiada inny tytuł prawny do Budynku położonego
w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice, na potwierdzenie czego przedstawia
Urzędowi nr Księgi Wieczystej oświadczając o zgodności przedmiotowej Księgi
z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu;
c) będzie użytkował przyłącze kanalizacyjne zgodnie z jego przeznaczeniem,
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d) zapoznał się z „informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby składającej wniosek
o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na
dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej".
2. W przypadku współwłasności Budynku, Wniosek składają wszyscy współwłaściciele.
3. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru
Wykonawcy wykonującego przyłącze kanalizacyjne. Wybór Wykonawcy następuje z listy
Wykonawców opublikowanej na stronie Urzędu.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem,
w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn.
zm.), ustawą z dnia
27 kwietnia
2001r.
Prawo
ochrony
środowiska
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z póź. zm.), a także ustawą z dnia 1 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 650
z póź. zm.).
5. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić dostęp do Budynku, w którym wykonywane
będzie przyłącze kanalizacyjne objęte Programem do 5 lat od jego wykonania, osobom
upoważnionym
ze strony Urzędu i Funduszu.
6. Wnioski niekompletne, w przypadku bezskutecznego wezwania do ich uzupełnienia w
terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania Wnioskodawcy, Urząd pozostawia bez
rozpatrzenia.
7. W przypadku gdy Wniosek Wnioskodawcy dotyczyć będzie nieruchomości na której
prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna działalność, udzielenie dotacji będzie stanowiło
pomoc de minimis i nastąpi z uwzględnieniem następujących aktów prawnych, w zależności od
rodzaju prowadzonej działalności:
a) Rozporządzenia Komisji ( UE ) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24 grudnia 2013 roku);
b) Rozporządzenia Komisji ( UE ) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352 z 24 grudnia 2013 roku z późn. zm.);
c) Rozporządzenia Komisji ( UE ) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. Urz. UE L.190 z 28 czerwca 2014
roku).
8. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany
do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy
de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
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gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
§4
Warunki uczestnictwa Wykonawcy w programie
1. Wykonawca może złożyć swoją ofertę uczestnictwa w Programie w Urzędzie, załączając

następujące dokumenty:
a) numer Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) NIP, REGON, informacja teleadresowa, numer konta bankowego,
2. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie,

do przestrzegania wszystkich wymagań Urzędu, a w szczególności do działalności zgodnej
z zasadami wolnej konkurencji.
3. Lista Wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w przedmiotowym Programie

zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu. Lista Wykonawców ma charakter otwarty.
W każdym momencie realizacji Programu Wykonawca spełniający wymagania określone
w ust. 1 może zostać umieszczony na liście Wykonawców.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Wnioskodawcy pomocy merytorycznej i technicznej
dotyczącej Programu.
5. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru

Wykonawcy wykonującego przyłącze kanalizacyjne. Wybór Wykonawcy następuje z listy
Wykonawców opublikowanej na stronie Urzędu.
§5
Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
1. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie
Kosztorysu ofertowego załączonego do wniosku przez Wnioskodawcę uwzględniającego zakres
kosztów kwalifikowanych.
2. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej
Umowy.
3. Do kosztów kwalifikowanych nie wlicza się prac związanych z odtworzeniem terenu.
4. Wielkość dotacji wynosić będzie 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż
5 000 zł.
5. Gmina ma prawo do zweryfikowania kosztów budowy nowego przyłącza kanalizacyjnego
przedstawionych przez Wnioskodawcę na podstawie opinii powołanego przez Urząd rzeczoznawcę.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie może być udzielana wyłącznie w okresie obowiązywania
Programu.
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§6
Zasady Rozliczania dotacji i termin zakończenia zadania
1. Ostateczny termin zrealizowania zadania nie może przekroczyć 30 września 2020.
2. Podstawą wypłaty dotacji jest zawarcie umowy o dotację na dofinansowanie kosztów budowy
nowych przyłączy kanalizacyjnych oraz przedłożenie następujących dokumentów potwierdzających
wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego przez Wnioskodawcę:
a) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego dokonanego przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;
b) geodezyjny pomiar powykonawczy;
c) umowę na odprowadzanie ścieków zawartą z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
w Wilamowicach;
d) oryginały rachunków lub faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę obejmujące koszty
kwalifikowane, które zostaną opatrzone przez pracownika Urzędu oryginału faktury lub
rachunku formułą „Płatne ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
3. Warunkiem wypłaty jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z póź. zm.), a także ustawą z dnia 1 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 650
z póź. zm.).
4. Zatwierdzona przez Burmistrza Wilamowic kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany
w umowie o dotację rachunek bankowy w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Gminie.
5. Dotacja wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podlegać będzie
zwrotowi w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w
niniejszym Regulaminie lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.
6. Do czasu rozliczenia Gminy z Funduszem, Gmina dysponuje oryginałami dokumentów,
o których mowa w § 6 ust. 2. Po rozliczeniu dokumenty te zostaną przekazane Wnioskodawcy,
który ma obowiązek przechowywać je przez okres 5 lat od zakończenia zadania.
7. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie korzystał z innych dostępnych środków
finansowania zadania, w tym pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie później aniżeli w
terminie
14 dni, dostarczenia do Urzędu oryginałów tych dokumentów, po ich opisaniu przez podmiot
udzielający środków finansowych.
8. Gmina oraz Fundusz uprawnieni są do kontroli prawidłowości wykonania zadania zarówno
w trakcie realizacji, jak również w ciągu 5 lat od zakończenia zadania.
§7
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Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu
1. W przypadku odstąpienia od Programu Wnioskodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie
koszty poniesione przez Wykonawcę oraz zwrócić całą przyznaną dotację Gminie wraz z odsetkami
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
2. W przypadku niedotrzymania terminów lub innych określonych w Regulaminie warunków
zawartych w Umowie, Wnioskodawca podlega wykluczeniu z Programu.
3. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z przyłącza kanalizacyjnego
Wnioskodawca zwróci dotację Gminie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.).
4. Wnioskodawca może odstąpić od Programu przed podpisaniem Umowy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Udzielania dotacji celowej dla osób
fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice
na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej”
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice
na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
1. Nazwisko i imię: …………………………………………..………....................................................................
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………..………......................................
3. Adres realizacji inwestycji: …………………….……………………………………….....................................
4. Telefon kontaktowy: ……………………………..……...……...……...……...……...……...……...…….........
5. Nr działki: ……............................, Numer księgi wieczystej: ………………………..……………….….……
6. Szacunkowa długość przyłącza……………………………………………………………………..…………...
7. Tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:
a) Własność
b) Współwłasność
c) Inny tytuł prawny
8. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą, prowadzę działalność w rolnictwie, prowadzę działalność w
rybołówstwie / nie prowadzę działalności gospodarczej, nie prowadzę działalności w rolnictwie, nie prowadzę
działalności w rybołówstwie (niepotrzebne skreślić). Udział wydzielonej powierzchni budynku przeznaczonej do
prowadzenia działalności, o której mowa powyżej wynosi ………………………………………..%.
9. Do wniosku załączam wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie jaką otrzymałem/am w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiegam się o pomoc de minimis
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
10. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
otrzymałem / nie otrzymałem* pomocy de minimis, ani też pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
11. Do wniosku załączam:
a) informację, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311 ze zm. ),
b) informację zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 121,poz. 810 ze zm. ).
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu „Udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy
Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” i przyjmuję
warunki w nim określone.
2. Będę użytkował przyłącze kanalizacyjne zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem
do 5 lat po podłączeniu budynku do sieci kanalizacji sanitarnej przez komisję powołaną przez Burmistrza
Wilamowic i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
4. Upoważniam pracowników Urzędu Gminy w Wilamowicach do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów
dotyczących mojego udziału w Programie.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji „Udzielania dotacji celowej dla
osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy
do sieci kanalizacji sanitarnej”, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019 poz. 1781)
6. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / posiadam inny tytuł prawny w/w działki, dla której to
nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o wyżej
przytoczonym numerze. Ponadto oświadczam, że wyżej opisany stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie do
chwili obecnej.
* - niepotrzebne skreślić
…………………………………………………….
podpis wnioskodawcy
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby składającej wniosek o udzielenie dotacji celowej dla
osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy
do sieci kanalizacji sanitarnej.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorami danych przetwarzanych na potrzeby „Udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków
budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” są:
Gmina Wilamowice z siedzibą 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach z siedzibą 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administratorzy danych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
 pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach lub na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl;
 pisemnie na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub na
adres poczty elektronicznej: iod@wfosigw.katowice.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu
Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Dane będą
przetwarzane:
 w związku z nawiązaniem i realizacją umowy o udzielenie dotacji;
 na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 na podstawie ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
ODBIORCY DANYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ww. celach dane będą udostępniane Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z siedzibą 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa
19. Dane mogą zostać ujawnione na podstawie umów cywilnoprawnych podmiotom biorącym udział w realizacji
zadania oraz świadczącym usługi wsparcia systemów informatycznych.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami związanymi ze sprawozdawczością
podatkowo-finansową, przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okres trwałości
zadania objętego dotacją.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z udzieleniem dotacji ma prawo żądania od Administratorów
dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, a w tym udostępnienie danych Administratorom nie jest obowiązkowe, przy
czym odmowa podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku i udzielenia dotacji na budowę nowego
przyłącza kanalizacyjnego.
INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Administratorzy nie przewidują ich profilowania.
Potwierdzam przyjęcie informacji do wiadomości.

……..............................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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