
ZARZĄDZENIE NR B.0050.138.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wzoru wniosku o przyznanie dotacji na realizację przydomowej oczyszczalni 
ścieków/przyłącza kanalizacji sanitarnej

W związku z wejściem w życie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz na podstawie 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 
oraz § 2 ust.1 załącznika do Uchwały Nr IX/2/2017 r. Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
przyłączy kanalizacyjnych,

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.1. Określić wzór wniosku o przyznanie dotacji na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków/przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 3.3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.138.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 3 lipca 2018 r.

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków/przyłącza kanalizacji sanitarnej*

1. Wnioskodawca .............................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................

PESEL: .................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy ……………….......................................................................................................

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Adres ...........….....................................................................................................................................

Działka nr ....................  obręb ............................. Nr KW...................................................................

   Do wniosku należy dołączyć mapę lub kserokopię mapy z naniesioną lokalizacją przedsięwzięcia.

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni, długość
przyłącza) ........................................................................................................................................................

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

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia ..................................................................................................................................

Data zakończenia .................................................................................................................................

5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:….............................................................................

6. Oświadczam, że*:

- zapoznałem(-am) się z treścią "Regulaminu w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Bieruń do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń",

- posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie objęte wnioskiem,

- w terminie 1 miesiąca od dnia odbioru prawidłowo wykonanej przydomowej oczyszczalni 
ścieków/przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprzestanę użytkowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości 
ciekłe,

- nie posiadam zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe,

- nie posiadam względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu podatków
i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych dla celów uzyskania dotacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych,

- użytkowanie oczyszczalni odbywać się będzie zgodnie z rozwiązaniami projektowymi i zaleceniami 
producenta.

...............................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Id: 7A7A87B2-16D2-4319-AEF0-FE8DEE35F8AB. Przyjęty Strona 1



Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 
14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest warunkiem niezbędnym dla wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy dotyczącej 
przyznania dotacji do realizowanych inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych może być Bieruńskie Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Komunalnej, 43-155 Bieruń ul. Jagiełły 13. Dane będą przechowywane jedynie w okresie 
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane tj. przez 10 lat. Podanie danych jest warunkiem 
zawarcia umowy, a niepodanie danych może skutkować niepodpisaniem umowy i nieudzieleniem dotacji. 
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której 
dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach 
przewidzianych prawem.  Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

.........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* Niepotrzebne skreślić
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