
        Skoroszyce, ………………………………...
         

         

 

        Wójt Gminy Skoroszyce 
        ul.  Powstańców Śl. 17 
        48-320 Skoroszyce 

 

WNIOSEK 

o udzielenie  z budżetu Gminy Skoroszyce  dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych  do 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoroszyce. 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 
1) Imię i 

nazwisko:……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Adres do korespondencji*: 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) PESEL : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………… 
6) Sposób przekazania dotacji: 

a)  przelewem  na konto bankowe 
nr……………………………………………………………………. 
 w banku…………………………………………………………………………………………………………. 

b) w kasie Urzędu Gminy Skoroszyce…………………………………………………………………… 
 

2. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI 
1) Adres nieruchomości:……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Numer ewidencyjny działki:…………………………………………………………………………………… 
3) Tytuł prawny  do dysponowania nieruchomością, dla której realizowane jest 

przyłącze kanalizacyjne/wodociągowe** (właściwe zakreślić) 
⧠ własność   ⧠  współwłasność łączna  (np. małżeńska) ⧠ współwłasność 
ułamkowa ⧠ użytkowanie wieczyste ⧠ najem  ⧠ 
inne:……………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Długość przyłącza:…………………………………………………………………………………………………. 
5) Szacunkowy  kosztów wykonania przyłącza: 

…………………..……………………………………… 
6) Planowany termin wykonania przyłącza: 

………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z „ Regulaminem udzielania dotacji celowej                           
z budżetu Gminy Skoroszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy wodociągowych                                          
i kanalizacyjnych”, stanowiącym załącznik  do uchwały V/42/2019 Rady Gminy Skoroszyce                        
z dnia 29 marca 2019 r. 

 
 
 
       ……………………………………………… 
           ( podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub 

odpis z księgi wieczystej  z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku. 

2. Warunki przyłączenia  z załącznikiem graficznym, pozwalającym oszacować 
długość planowanego przyłącza. 

3. Projekt budowy przyłącza (jeśli dotyczy). 
4. Wymagane przepisami prawa uzgodnienia, prawomocne pozwolenia (jeśli 

dotyczy). 
5. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłaścicieli, 

współużytkownika wieczystego lub innych form wspólnego władania 
nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych. 

 

 

 

 



 

 

*    - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby 

**  - właściwe zakreślić  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skoroszyce, 
którego siedzibą jest Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. owstańców Śl. 17,                
48 – 320 Skoroszyce, tel. 774318082,e-mail: ug@skoroszyce.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach 
jest Pan  Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: 
dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
własnych i zleconych na podstawie ustaw, jak również w celu wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Skoroszyce. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez 
Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
7) Przysługuje Pani/Pan prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 
- sprostowania danych osobowych; 
- ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.; 
(uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na 
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. 
z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy 
archiwizacji). 

8) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
10)  Pani/Pana dane  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , 

w tym również profilowaniu. 



Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych  
zgodnie z powyższą klauzulą. 

            

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

        (data i czytelny podpis ) 

        

       ………………………………………………… 
         (miejscowość , data) 

 

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

………………………………………………………. 

……………………………………………………….                                                                                                                   
.                            (adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                             
.                        (seria dowodu osobistego) 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO WŁADANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym/współużytkownikiem wieczystym/najemcą/inna forma (podać jaka)*………………… 

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

budynku/lokalu** , położonego w …………………………………………………………………………… przy 

ulicy 

………………………………………………………….. , na działce o numerze ewidencyjnym ……………………… 

dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr………………………………………………………………. 

         

       



        …………………………………………………….

        (czytelny podpis) 

 

*  - niewłaściwe skreślić         

    ** - niewłaściwe skreślić 

                     …………………………………………………
                          (miejscowość , data) 

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

………………………………………………………. 

……………………………………………………….                                                                                                                   
.                            (adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                    
.                        (seria dowodu osobistego) 

 

 

ZGODA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA 
WIECZYSTEGO/WSPÓŁUŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA  

REALIZACJĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO/WODOCIĄGOWEGO 

 

Niniejszym oświadczam, iż będąc właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym*   budynku/lokalu** położonego w 

…………………………………………………………………….. przy ulicy ………………..…………………. na działce o 

numerze ewidencyjnym ………………………………., 

dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr ………………………………, wyrażam zgodę na:  

1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego   do ww.  budynku /lokalu** 

2. Złożenia wniosku o udzielenie dotacji. 

3. Podpisania umowy dotacji z Wójtem Gminy Skoroszyce 

4. Pobrania kwoty dotacji przez 

Pana/Panią/Państwo……………………………………………………… 

zam. …………………………………………………………………………………………………………………………… 



legitymującego/ą/tych się dowodem osobistym 

nr……………………………………………………… 

 

           

           ………………………………... 

        ( czytelny podpis) 

 

* - niewłaściwe skreślić 

** - niewłaściwe skreślić 


