
Załącznik nr 2  
do Regulaminu udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska realizowanych 
na terenie Gminy Komarów-Osada 
polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

 
 
DANE WNIOSKODAWCY 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI 
(należy wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

W związku z zakończeniem w dniu …………………… realizacji zadania 

polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Komarów-Osada oraz zgodnie z postanowieniami umowy Nr ……………. z dnia 

………………..…… zawartej z Gminą Komarów-Osada, niniejszym składam wniosek 

o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. 

Jednocześnie oświadczam że przy realizacji inwestycji nie korzystałem z innych 

źródeł dofinansowania. 

 

Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji (zaznaczyć x jeśli dokument załączono 
do wniosku): (poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem) 

 faktury przedstawiające poniesione koszty budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków (wystawione na Wnioskodawcę); 

 certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie 
warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu 
oczyszczalni); 

 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

 

 

………..………………… 
podpis Wnioskodawcy 



 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) 
- dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-

435 Komarów-Osada, reprezentowana przez Wójta Gminy Komarów-Osada; 
kontakt: poczta@komarow.pl, tel. (84) 615-31-02,  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 
pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zadaniem 
dotyczącym dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Komarów-Osada, jak również w celu realizacji praw oraz 
obowiązków wynikających z innych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

............................................................... 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 


