
Załącznik nr 1   

do Zarządzenia SG.0050.25.2020 

Wójta Gminy Lubanie 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej na realizację zadania  
w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie  

Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”. 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1) Imię i nazwisko  

 

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

2)Adres zamieszkania  

 

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

 

4) Nr telefonu  

 

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

 

5)Seria i numer dokumentu tożsamości …………………………………………….wydany  

 

przez …………………………………………………………………………………………… 

 

6) Pesel …………………………………………………………………………. 

 

7) Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja: 

 

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

 

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

 

II. DANE LOKALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA 

 

1)Adres nieruchomości  

 

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

 

2) Nr działki ewidencyjnej,  obręb  

 

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

 

3) Rodzaj tytułu prawnego do władania nieruchomością  

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(forma posiadania: właściciel, współwłaściciel, wieczysty użytkownik; ograniczone prawa rzeczowe: 

użytkowanie, służebność; prawa obligacyjne: najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie; prawa wynikające z 

dziedziczenia ustawowego lub mocy testamentu; posiadacz samoistny (w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, inna – podać jaka.) 



III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA (Krótki opis  przedsięwzięcia: typ zbiornika, 

materiał, pojemność, ilość zbiorników, powierzchnia dachu, z którego zbierane będą wody opadowe -m
2
 ) 

 

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

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

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

IV Przewidywany koszt realizacji zadania:  

 

……………………………………………………………………………….  

 

V. Kwota wnioskowanej dotacji:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

(dotacja będzie udzielana w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych systemu 

deszczowego, ale nie więcej niż 500 zł.) 

 

VI. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: ………………………………………… 

 

VII. Oświadczenia: 

1) □ Zapoznałem/-am się z zasadami udzielania dotacji celowej na zadanie służące 

ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych  w miejscu  

ich powstania.  

2) □  Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą wynikającą z obowiązku 

informacyjnego w związku z wymaganiami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

3) □ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Wójta Gminy Lubanie z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubanie, w związku 

z dofinansowaniem zadania z budżetu Gminy Lubanie, w zakresie danych zawartych 

we wniosku o dotację. 

4) □ Oświadczam, że wniosek o udzielenie dotacji na zagospodarowanie wód 

opadowych nie dotyczy infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem 

wód opadowych określonej w pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego; 

Ważne: do rozliczenia dotacji należy przedstawić fakturę lub rachunek imienny wraz z 

dowodem zapłaty za realizację systemu deszczowego (paragon nie jest podstawą do 

rozliczenia dotacji ) wystawiony po zawarciu  umowy dotacyjnej. 
 

Adnotacje urzędowe: 

Nr wniosku…………………. 

Data wpływu ………………. 

Zweryfikował/a  

pod względem formalnym:……………….. 

………………………………………… 
              (czytelny podpis wnioskodawcy) 



Załączniki do wniosku: 
 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (kopia), 

2. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (w przypadku 

współwłasności nieruchomości), 

3. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli nieruchomości na realizację zadania (jeżeli 

wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości). 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z przepisem 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że: 

Administratorem danych jest Wójt Gminy Lubanie z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87 – 

732 Lubanie, sekretariat@lubanie.com; Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd  Gminy Lubanie, 

Lubanie 28A, 87 – 732 Lubanie, tel. 54 251 33 12, e-mail:lubanie@lubanie.com; Podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a i c) RODO, co oznacza, że 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu realizacji 

przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

2019 poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815). Dane są przetwarzane w celu 

prowadzenia rozpatrzenia wniosku i udzielenia dotacji. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione 

obsłudze prawnej Administratora, dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora, w 

szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe, a także innym 

podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Dane udostępnione 

przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie 

będą podlegały profilowaniu; Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza 

terytorium Polski i UE ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO; Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz po ustaniu tego celu 

przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów 

urzędowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych w celu złożenia wniosku o dotację jest 

dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 

złożenia wniosku. 

 

 


