
Imię i nazwisko (nazwa) Inwestora ............................................................................................................. 

 

PESEL  

 

 

 

NIP (jeśli dotyczy)  

 

 

 

REGON (jeśli dotyczy) 
 

 

 

 

Adres zamieszkania, siedziby...................................................................................................................... 

 

Telefon i adres e-mail ................................................................................................................................. 

 

Numer konta, na który Gmina po podpisaniu umowy i zrealizowaniu zadania ma przelać kwotę dotacji: 

                          

 

 

 

 

Wójt Gminy Goleszów 

ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów 

 

W n i o s e k 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie instalacji naziemnego zbiornika retencyjnego na wody 

opadowe  

1. Lokalizacja  

 

1.1. .................................................................................................................................................... 

(adres nieruchomości której dotyczy wniosek) 

 

1.2...................................................................................................................................................... 

(numer działki ewidencyjnej)  

 

1.3. .................................................................................................................................................... 

(planowane miejsce instalacji zbiornika: budynek mieszkalny, gospodarczy) 

 

2. Dane techniczno-organizacyjne i ekonomiczne zadania 

 

2.1............................................................................................................................................... 

(opis zadania: w tym rodzaj i planowana pojemność zbiornika) 

 

2.2............................................................................................................................................... 

(przewidywany całkowity koszt zadania) 

           

           

           



 

2.3............................................................................................................................................... 

(wnioskowana kwota dofinansowania) 

   

3. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością objętą wnioskiem przez co należy 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności*/współwłasności*, użytkowania wieczystego*, 

zarządu*, ograniczonego prawa rzeczowego* albo stosunku zobowiązaniowego*. Posiadam zgodę 

pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania* (*niepotrzebne skreślić). 

 

4. Załączniki:  

4.1  Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

4.2  Dokumenty o których mowa w § 3 ust. 4. uchwały (jeśli dotyczy)  

 

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

(data i podpis)     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 

(RODO)  Wójt Gminy Goleszów przekazuje poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Goleszów. Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5, e-mail: 

urzad@goleszow.pl, tel. 334790510 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5, e-mail: iod@goleszow.pl, tel. 334790510. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów instalacji 

naziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą o samorządzie gminnym, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz uchwały 

nr 0007.4.2021 Rady Gminy Goleszów  z dnia 27 stycznia 2021 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania, a następnie  przez okres wynikający  z przepisów 

archiwalnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom  tj. organom właściwym w 

sprawie oraz podmiotom świadczącym usługi serwisowe i informatyczne wobec Administratora na podstawie zawieranych umów. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie 

mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. 

7. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 

Informacje powyższe otrzymałam/em 

 

 

…………………………… 

(data i podpis) 

 

mailto:urzad@goleszow.pl
mailto:iod@goleszow.pl

