
 Nr 1 do  Nr LXV/379/2022 
Rady Miejskiej w Bukownie 
z dnia 27  2022 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  

Zwracam  z  o udzielenie dotacji na  inwestycji  na budowie przydomowej 
biologicznej oczyszczalni  / szczelnego zbiornika  na   na 
terenie Gminy Bukowno, ze   Gminy Bukowno. 

1. Informacja o Wnioskodawcy 

 i nazwisko: 

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

Adres zamieszkania / do korespondencji: 

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

Seria i numer dowodu osobistego: .............................................................................................. 

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

(pole  ale dana  w celu szybkiego kontaktu) 

2. Miejsce lokalizacji  

ul. ………………………………………………………., nr domu ……….…………….. 

numer ewidencyjny  …………………………,  …………………………… 

3.  prawny do dysponowania  dla której realizowana jest przydomowa oczyszczalnia 
 / zbiornik    x) 

  

  

  wieczyste, 

  wieczyste. 

4. Informacja o rodzaju montowanej instalacji (a, b)*: 

a) Rodzaj montowanej przydomowej oczyszczalni  : 

rodzaj technologii ……………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………. 

liczba osób  ………………………………………………………………. 

  budynków ………………………………………………………… 

b) Rodzaj zbiornika  

rodzaj zastosowanego  .............................. 

 zbiornika [ m3 ] ………………… 

liczba osób  ………………….. 

  budynków …………….. 

5.  koszty  ………………………………………………………... 

6. Planowany termin realizacji  

data  prac …………………………………….. 

data  prac …………………………………….. 



7. Numer konta, na które ma  przekazana dotacja: 

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

     z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni  albo szczelnych zbiorników 

 na   na terenie Gminy Bukowno, ze   gminy" i  mi 
znane warunki zawarte w ww. dokumencie. 

,  budynek, z którego odprowadzane    jest zamieszkiwany przez 
przynajmniej   

Do wniosku   dokumenty*: 

·  o  zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w  z  
 na terenie Gminy Bukowno  nr 1 do Wniosku). 

·Pisemne zgody wszystkich  lub  wieczystych terenu, na którym ma 
 zlokalizowana oczyszczalnia  albo zbiornik  na posadowienie, zainstalowanie 

oraz  oczyszczalni  albo zbiornika  na   lub 
 oraz  wszystkich  i  wieczystych o  

zgody na przetwarzanie danych osobowych w  z   na terenie Gminy 
Bukowno  nr 2 do Wniosku). 

·Dokument   prawny do , dla której zostanie wykonana przydomowa 
oczyszczalna  

  zamiaru budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni  albo zbiornika 
 do Starosty Powiatu Olkuskiego wraz z  mapy z   

przydomowej oczyszczalni  albo zbiornika  oraz z dokumentem  
skuteczne   i  o braku sprzeciwu wniesionego w ustawowym terminie 
przez organ administracyjny. 

·…………………………………………………………………………………… 

·…………………………………………………………………………………… 

·…………………………………………………………………………………… 

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

 data)  ( czytelny podpis Wnioskodawcy ) 

* niepotrzebne  

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

…………………….……………..... 

 data) 

 nr 1 do Wniosku o dofinansowanie   na budowie przydomowej 
biologicznej oczyszczalni  / szczelnego zbiornika  na   

 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja  podpisany ....………………………………………………………..……………….. 

 i nazwisko) 

  na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Miejski w Bukownie, w celu 
podpisania umowy dotacji celowej z  Gminy Bukowno na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni  albo szczelnych zbiorników  na   na terenie Gminy 
Bukowno. 

Zakres danych osobowych: 

- Nazwisko i  



- Adres 

- Telefon kontaktowy* (dana  ale  w celu szybkiego kontaktu) 

- Nr i seria dowodu osobistego 

- Miejsce lokalizacji  

- Nr konta bankowego 

…………………………………… 

(czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje   

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, tel. 32 626 18 20 

2. Administrator  Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara  z   
  poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w  sprawie  przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane  w celu: 

- realizacji   przepisami prawa zgodnie z  Nr LIX/354/2022 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni  albo szczelnych zbiorników  
na   na terenie Gminy Bukowno oraz tryb  w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczenia, z  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 z  zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973, z  zm.). oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

-   prawnych  na Administratorze na podstawie powszechnie 
 przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane przez okres  z przepisów prawa i instrukcji 
kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o   przechowywane  do czasu jej wycofania, 
jednak nie   czas  do realizacji zadania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie  przekazywane do  trzeciego/ organizacji  

6. Posiada Pani/Pan prawo  do  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

 zgody w dowolnym momencie bez  na  z prawem przetwarzania  istnieje 
 przetwarzanie odbywa  na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów  

administratora do przenoszenia tych danych). 

7.  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  
przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana narusza przepisy ogólne  o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  

- dostawcy systemów informatycznych i  IT na rzecz Administratora, 

- operatorzy pocztowi i kurierzy, 

- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie   profilowaniu. 

10. Podanie przez  danych osobowych  z przepisów prawa jest  
z  danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. 



..............................................................................................................................................................         
Bukowno, dnia .............................. 

 nr 2 do Wniosku o dofinansowanie   na budowie przydomowej 
biologicznej oczyszczalni  / szczelnego zbiornika  na   

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

Nazwisko i  Wnioskodawcy 

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

Nazwisko i    wieczystego  

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

Adres   

 – zgoda na   

Ja  podpisany/a ............................................................................   dowodem 
osobistym nr i seria ................................................, wydanym przez ................................................................ 

   do  i   na  przez  
  na posadowieniu, zainstalowaniu oraz  oczyszczalni  / 

zbiornika  na  o nr ewidencyjnych: 
................................................................................. 

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

(czytelny podpis  

lub  wieczystego  

 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja  podpisany ....………………………………………………………..……………….. 

 i nazwisko) 

  na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Miejski w Bukownie, w celu 
podpisania umowy dotacji celowej z  Gminy Bukowno na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni  albo szczelnych zbiorników  na   na terenie Gminy 
Bukowno. 

Zakres danych osobowych: 

- Nazwisko i  

- Adres 

- Nr i seria dowodu osobistego 

……………………………………… 

(czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje   

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, tel. 32 626 18 20 

2. Administrator  Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara  z   
  poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w  sprawie  przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 



3. Dane osobowe przetwarzane  w celu: 

- realizacji   przepisami prawa zgodnie z  Nr LIX/354/2022 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni  albo szczelnych zbiorników  
na   na terenie Gminy Bukowno oraz tryb  w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczenia, z  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 z  zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973 z  zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

-   prawnych  na Administratorze na podstawie powszechnie 
 przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane przez okres  z przepisów prawa i instrukcji 
kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o   przechowywane  do czasu jej wycofania, 
jednak nie   czas  do realizacji zadania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie  przekazywane do  trzeciego/ organizacji  

6. Posiada Pani/Pan prawo  do  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

 zgody w dowolnym momencie bez  na  z prawem przetwarzania  istnieje 
 przetwarzanie odbywa  na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów  

administratora do przenoszenia tych danych). 

7.  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  
przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana narusza przepisy ogólne  o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  

- dostawcy systemów informatycznych i  IT na rzecz Administratora, 

- operatorzy pocztowi i kurierzy, 

- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie   profilowaniu. 

10. Podanie przez  danych osobowych  z przepisów prawa jest  
z  danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. 

  


