
   
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie środowiska projektu „Budowa podłączeń budynków 

do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask”.  

 

Nr ewidencyjny wniosku 
 
 
 
 

 

Data wpływu 
 
 
 
 
 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku na dofinansowanie  kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie podłączeń 

budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask 

 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

 

I.DANE WNIOSKODAWCY 

 
Nazwisko i imię 
 
 

 
 

Adres zamieszkania 
 

 
 
 

Adres do korespondencji (Należy 

wypełnić jeśli adres do korespondencji 
jest inny niż adres zamieszkania) 

 

 
 
 

Telefon kontaktowy,  



   
 

adres e-mail 
 

 
 

Seria i nr dokumentu tożsamości  
(wraz z wskazaniem organu 
wydającego dowód) 

 

 
 
 

PESEL 
 

 
 
 

Dane pełnomocnika 
(Wypełnieć jeśli dotyczy) 

 

 
 
 

 

 

B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 
 

I. LOKALIZACJA ZADANIA 
 

Gmina: …………………….. Nr działki: …………………… 

Miejscowość: 
……………………. 

Obręb ewidencyjny: 
…………………… 

Ulica/nr domu: ……………………. Nr Księgi Wieczystej: ……………………. 

Budynek istniejący/ 

budynek w budowie 

(wpisać właściwe) 
 

Planowany miesiąc i rok 

oddania budynku do 

użytkowania (w 

przypadku budynku w 

budowie) 

 

 

II. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 

 właściciel nieruchomości 
 

 współwłaściciel nieruchomości 
 

III.  CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO (należy wskazać obecny sposób 

zagospodarowania ścieków komunalnych) 

 

 zbiornik bezodpływowy (szambo) 

 Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) 

 brak rozwiązania systemu oczyszczania ścieków 

 inne (jakie ……………………………………………..) 



   
 

 

 

 

IV.  Liczba osób, które docelowo będą korzystać z podłączenia  
kanalizacyjnego. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
V.OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że: 
 

a) zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na 
budowie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask”  
i akceptuję jego treść,                                          

 
b) nie posiadam względem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w Łasku  zaległości z tytułu opłat za usługi; 
 

c) zobowiązuję się do zawarcia umowy cywilno - prawnej z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Łasku określającej  wzajemne zobowiązania 
organizacyjne i finansowe, związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na 
wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej; 
 

d) wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, w 
celu wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej; 
 

e) zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku należności za wykonane przyłącze w wysokości i 
terminach określonych w zawartej umowie; 
 

f) zobowiązuje się do podpisania z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na odbiór ścieków niezwłocznie po sporządzeniu 

protokołu odbioru technicznego wykonania podłączenia budynku do kanalizacji 

sanitarnej, ale nie później niż w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty jego 

sporządzenia; 

 



   
 

g) zobowiązuje się przez 5 (pięć ) lat od daty zakończenia realizacji projektu, do 

zachowania efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia tj. data rozliczenia 

umowy pomiędzy MPWIK w Łasku Sp. z o.o. z instytucją finansującą tj. WFOŚiGW w 

Łodzi; 

 
h) otrzymanie dotacji nie spowoduje podwójnego finansowania wydatków, tzn. sytuacji, 

w której następuje refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze 
środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych; 
 
 

i) Informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym; 
 

 

j) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  
 

 

 
 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 

1. Dokumenty potwierdzające własność/współwłasność nieruchomości, na której 
będzie realizowana inwestycja (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.). 

 

2. Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości(nie starszy niż 3 
miesiące). 

 

3. Oświadczanie - zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na budowę podłączenia 
budynku do kanalizacji sanitarnej wraz z upoważnieniem dla Beneficjenta do 
podpisania umowy dotacji z Gminą Łask w imieniu wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub 
więcej osób) – jeśli dotyczy. 

 

4. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia  wraz z kosztorysem robót budowlanych.  
 

5. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (dotyczy budynków w 
trakcie budowy). 

 
 

 
 
 
Łask, dnia .............................                                                        .............................................. 

                                                                                      /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 
 

 
 
 
 



   
 
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Łask na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.  w Łasku z siedzibą przy ul. Tylnej 9, 98-100 Łask. Mogą się Państwo z nami 

skontaktować w sposób tradycyjny pisząc na wskazany adres, telefonicznie pod numerem: 

+048 436 755 143 lub +048 436 753 695 oraz elektronicznie za pomocą poczty e-mail: 

mpwik@mpwik-lask.pl. 

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych  

z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Celem przetwarzania danych, jaki realizuje Administrator jest finansowanie ochrony środowiska  

w ramach budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, na 

podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. Ponadto w przypadku przyznania dofinansowania, Państwa dane będą przetwarzane na 

podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

W ramach określonego celu  nie występuje profilowanie, przy czym Pani/Pana dane osobowe nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą transferowane poza Polskę. 

Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

wyżej określonego celu. 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat w związku z realizacją obowiązków ciążących na 

Administratorze oraz zgodnie z przepisami prawa1, przy czym odbiorcami Pani/Pana danych będą 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące nadzór nad 

oprogramowaniem przetwarzającym dane, w tym podmioty świadczące obsługę poczty 

elektronicznej2. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz 

sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem, zgodnie  

z powyższymi informacjami. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

                                                           
1 Przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji określa Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 
2 Tylko w przypadku wymiany informacji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) 

mailto:mpwik@mpwik-lask.pl


   
 
 

Załącznik Nr 1 do wniosku o dotację 

 

………………………………  

(Miejscowość, dnia ) 

 

…………………………………………...  
(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Jako współwłaściciel działki o numerze ewidencyjnym …………………….. położonej w 
miejscowości …………………………………….  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  budowę  podłączenia 
budynku do kanalizacji sanitarnej  na  terenie wymienionej powyżej nieruchomości. 
 
Ponadto wyrażam zgodę na likwidację zbiornika bezodpływowego na w/w działce.*  Jednocześnie  
upoważniam  Pana/Panią** ………………………………………………… 
……………………………..........................zam. ………………………………………………………………………. 
legitymującego/-ą się dowodem osobistym nr……. ……………………….. do podpisania umowy dotacji z 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku w moim imieniu. 
 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ⃰  na przetwarzanie podanych przez mnie   

danych osobowych w tym danych dodatkowych. 

 

 

 

……………………………………………… 
 

(czytelny podpis) 

 

 

 

*  - jeśli na nieruchomości usytuowany jest bezodpływowy zbiornik 

* * - niepotrzebne skreślić 
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