
 
……………………………………..                                      Jerzmanowice, dnia ……… 2019 r. 
(imię i nazwisko) 
 
…………………………………….. 
(adres do korespondencji) 
 
………………………………………… 
(telefon kontaktowy)  
 

WNIOSEK 
do Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy  

na wykonanie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
 
1. Dane Wnioskodawcy:  
a) imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 
b) adres zamieszkania: ………………………………………………................................................................ 
c) PESEL: ……………………. Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………........................ 

wydany przez…………………………………………………………………………………. 
d) numer telefonu kontaktowego: …………………………………… 
 
2. Wskazanie nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja: 
a) adres: ………………………………………………………………………………………… 
b) nr działki: ……………………………………………………………………………………. 
  
3. Przyznaną dotację proszę:  
a) przekazać na konto o numerze: ……………………………………………………………………………. 

w banku ………………………, stanowiące własność…………………………………………………….* 

b) wypłacić w kasie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia* 

 

4. Dane dotyczące planowanej inwestycji (*wypełnia Urząd Gminy po przeprowadzonej wizji w 
terenie): 

a) przyłącz grawitacyjny:  
I. orientacyjna długość planowanego przyłącza: ………… [m]   
II. ilość studni przyłączeniowych: ………… [szt]  
 
5. Załączniki do wniosku: 
a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zamierza się wykonać podłączenie do sieci 

kanalizacyjnej lub oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 
b) kserokopia projektu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w przypadku gdy brak jest projektu 

budowlanego w zasobie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w działki na podstawie ………………………..... 
oraz złożyłem wniosek do ZWG w Jerzmanowicach o wydanie warunków technicznych na wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego do przedmiotowej nieruchomości. 
 
 

……………………………………………………. 
czytelny podpis Wnioskodawcy 

 warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku, podpisanie umowy o udzielenie dotacji 
między Wnioskodawcą a Gminą Jerzmanowice – Przeginia i wywiązanie się ze wszystkich wynikających z niej 
zobowiązań, 

 podpisanie przez Wnioskodawcę umowy na odprowadzenie ścieków z Zakładem Wodociągi Gminne, ul. 
Rajska 24 w Jerzmanowicach 

* niepotrzebne skreślić 

 



Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia w Jerzmanowicach przy ul. Rajskiej 
22, 32-048 Jerzmanowice, reprezentowana przez Wójta, NIP: 677-20-19-451, Regon: 351555803. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z 
Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: 

1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl 

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 221 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z 
późn. zm.) w celu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  i będą przetwarzane do momentu wydania decyzji przez organ oraz 
przechowywane przez 5 lat od momentu jej wydania. 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub 
uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.


