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DEKLARACJA WSTĘPNA   

przystąpienia do projektu realizowanego przez Gminę Wierzchlas 
w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi  

pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych” 
 
 
 

I. DANE PODSTAWOWE 
 

1. Imię i nazwisko właściciela/ właścicieli nieruchomości, w której planowane jest wykonanie 
podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego: 

 
 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

2. Adres do korespondencji:  
 
Miejscowość   .................................................................... 

Kod pocztowy  .................................................................... 

Ulica i nr budynku .................................................................... 

Telefon  .................................................................... 

E-mail   .................................................................... 

 

3. Lokalizacja wnioskowanej do podłączenia nieruchomości:  
 

Miejscowość   .................................................................... 

Ulica  .................................................................... 

Nr budynku  .................................................................... 

Nr ewid. działki   .................................................................... 
 

4. Jestem osobą fizyczną prowadzącą i mającą zarejestrowaną działalność gospodarczą w budynku 
mieszkalnym, który będzie podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
      TAK 
      NIE 

 

5. Jestem osobą fizyczną mającą zarejestrowaną działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym 
nieprowadzącą tej działalności w budynku, który będzie podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
     TAK 
     NIE 

 

6. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w tym działalność gospodarczą 
w rolnictwie, rybołówstwie, której została udzielona pomoc de minimis 
 

 w rolnictwie:  
     TAK 

      NIE 
      NIE DOTYCZY 

 

 w rybołówstwie:  
     TAK 

      NIE 
      NIE DOTYCZY 
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II. DANE SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysp. nieruchomością (np. księga wieczysta nr ….):  

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

2.  Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością 

        własność                     współwłasność             użytkownik wieczysty         inny użytkownik   
 

3. Budynek objęty niniejszym projektem jest: 

     użytkowany w dniu złożenia deklaracji, 

   budynkiem w budowie, dla którego została wydana ostateczna decyzja – pozwolenie na budowę, 

a jego użytkowanie rozpocznie się nie później niż do 30.09.2021 r.    

Planowany miesiąc i rok użytkowania budynku: ………………………………………………… 
 

4 . Liczba osób zamieszkujących nieruchomość o której mowa w pkt. I.3  

 w przypadku budynków użytkowanych: ……….  

 w przypadku budynków w budowie (liczba osób użytkujących budynek na dzień odbioru 

podłączenia, jednak nie później niż do dnia 30.09.2021 r. ):  …………  
 

5. Długość podłączenia (mb) ............................... 
 

6. Oświadczam, iż posiadam zgodę pozostałych współwłaścicieli lub użytkowników do władania 

wskazaną powyżej nieruchomością w zakresie objętym niniejszym projektem. 

 

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie przez Wnioskodawcę właściwego 
wniosku o dofinansowanie, który Urząd Gminy Wierzchlas udostępni Państwu 

po pozytywnej weryfikacji niniejszej deklaracji. 
 
Załączniki: 
 
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.  

2.  Dokumenty zgodne z  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

w zakresie budowy podłączenia kanalizacyjnego (jeżeli dotyczy). 

3. Zaświadczenie de minimis (jeżeli dotyczy). 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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, dalej: 
RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchlas z siedzibą w Wierzchlesie, 

ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email 

naslo14@op.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Gminę Wierzchlas podłączeń 
kanalizacyjnych w ramach programu WFOŚiGW w Łodzi pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”. 

4. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności okresy 
przetwarzania danych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.   

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający 
prawo. 
 
 

……………………………………………………….. 
                                                                                                                           (podpis Wnioskodawcy)   


