Program budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów

DEKLARACJA
UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU DOTYCZĄCYM BUDOWY PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZYRÓW
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie ankiety.

I. Dane podstawowe.
Imię:

PESEL:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Tytuł prawny do budynku*:

Obręb:

własność/współwłasność/najem /inne (jakie)
Ilość osób mieszkających
w gospodarstwie:
* niepotrzebne skreślić

Nr działki:
w tym
dzieci:

II. Dane techniczne i ilościowe w zakresie obiektów indywidualnych
a) W odniesieniu do wody pitnej informuję, że budynek którym rozporządzam:
posiada własne ujęcie wody,
 jest podłączony do wodociągu,
 jest podłączony do wodociągu oraz posiada własne ujęcie wody.
b) Udzielam następujących informacji dodatkowych związanych z gospodarką wodną i ściekową
dotyczącą budynku mieszkalnego, którym rozporządzam:
 całkowita powierzchnia działki, na której znajduje się budynek mieszkalny
wynosi ..........………. m2, natomiast powierzchnia zabudowy wynosi ........................ m2;
 w pobliżu obiektu przebiega ciek, rów, inne urządzenie wodne: [TAK / NIE]*
- jeśli tak, proszę podać rodzaj urządzenia ..................................……...
III. Deklaracje
a) Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym wykonania
przydomowych oczyszczalni ścieków, tj. zakupie i montażu urządzeń technologicznych
składających się na system przydomowego oczyszczania ścieków przy budynku
mieszkalnym.
b) Jestem świadomy(a) faktu, iż przedsięwzięcie określone w pkt a) zostanie wdrożone tylko
w sytuacji uzyskania przez Gminę Przyrów zewnętrznego wsparcia finansowego na
realizację jego celów.
c) W przypadku uzyskania przez Gminę Przyrów zewnętrznego wsparcia finansowego na
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realizację przedsięwzięcia i rozpoczęcia jego wdrażania, wyrażam wolę pokrycia ze
środków finansowych będących w mojej dyspozycji kosztów wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków w części wynoszącej 10% kosztów, wynikającej z różnicy
poniesionych kosztów oraz uzyskanego dofinansowania.
d) Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia
regulować będzie stosowna umowa cywilno-prawna, która zostanie zawarta po uzyskaniu
przez Gminę Przyrów dofinansowania.
e) Jestem świadomy obowiązku utrzymania przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia całego
przedsięwzięcia majątku powstałego w wyniku jego realizacji w stanie umożliwiającym
realizację celów, dla których był wytworzony. W szczególności zobowiązuję się do
ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych np. energii elektrycznej, wywozu osadów,
itp.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 – RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta
Gminy
2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@przyrow.pl
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

udziału w Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. w celu
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b (tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. e (tj. wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)

w pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu
określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4.
Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie
najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie
są ewentualne konsekwencje niepodania danych . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w
pkt.3.
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania
danych

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach)
8.
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

……………………………………………..
(data i podpis osoby składającej deklarację)
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