
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254 

                                                                                                                                       Wójta Gminy Izabelin z dnia 11.01.2021 

 

Data przyjęcia wniosku  Numer wniosku  (wypełnia urząd) 
 
……………………………. 
 

  
……………………………. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na 
budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (wypełnia Wnioskodawca) 

1 Dane 
wnioskodawcy, 
będącego osobą 
fizyczną 

imię i nazwisko…………………………………………………………………… 
PESEL: …………………………………………………………………………… 
seria i nr dow. os. 
………………………………………………….……………… 
 

1a W przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest 
osoba prowadząca 
działalność 
gospodarczą lub 
podmiot 
gospodarczy 

Firma wnioskodawcy ……………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………………………… 
NIP ………………………………… KRS ………………………………… 

2 Adres 
wnioskodawcy i 
dane kontaktowe 

miejscowość: ……………………………………………….…………………….. 
kod pocztowy: …………………………………………………………………… 
ulica: …………………………………………. nr domu: ………………….….. 
tel. kontaktowy: ……………………………………..……………………………  
adres e-mail:………………………………………………………………………. 
 
nr ewid. działki ……........................ obręb geod. ……........................................ 
nr KW …………………………………………………………………………… 
(jeśli adres wnioskodawcy dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem 
dofinansowania)  
 

3 Tytuł prawny do 
nieruchomości 
(niepotrzebne 
skreślić) 

a) właściciel 
b) współwłaściciel 
c) posiadacz samoistny 
d) współposiadacz samoistny 
e) inny (jaki?)…………………………………………………….. 

4 Rachunek 
bankowy,  na 
który należy 
przekazać dotację 

 
 

                        

 
imię i nazwisko właściciela rachunku: 
…….......................................................................................................................... 
 

 

 



 
 

II. INFORMACJA O INWESTYCJI 

5 Rodzaj 
inwestycji 
(zaznaczyć x) 

1.    Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, w tym: 
a.    sporządzenie mapy do celów projektowych 
b.   sporządzenie projektu technicznego 
c.  uzgodnienie dokumentacji technicznej w służbach architektonicznych 
d.  zajęcie pasa drogowego 
e.  zakup materiałów budowlanych 
f.  wykonanie przyłączy 
g.  pomiar geodezyjny (powykonawczy) 
h.  odbiór techniczny przez odbiorcę przyłącza 
i.  przywrócenie zajętego pasa drogowego do stanu przed inwestycją, wraz 

z roczną gwarancją 
j.  zakup, budowa lub montaż studzienki rewizyjnej.  

6 Lokalizacja 
inwestycji, o ile 
inna niż 
wymieniona 
powyżej w pkt. 2 

miejscowość: ……………………………………………….……..……………. 

kod pocztowy: ……………………………………………………………….…. 

ulica: …………………………………..………. nr domu: …………….…..….. 

nr ewid. działki …........................... obręb geod. ….............................................. 

nr KW …………………………………………………………………………. 

7 Planowany koszt 
całkowity 
inwestycji 

 
…............................................................... zł netto / brutto 

8 Czy podatek 
VAT jest 
kosztem 
inwestycji i nie 
jest odliczany od 
podatku 
należnego 

Nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 
 tak        nie 
 
(dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
przedsiębiorców zwolnionych podmiotowo lub niepodlegających ustawie  
o podatku od towarów i usług (VAT) podatek jest kosztem kwalifikowalnym) 

9 Wnioskowana 
kwota dotacji 

 
…............................................................... zł 

10 Planowany 
termin realizacji 
inwestycji 

 
rozpoczęcie …..................................   zakończenie …......................................  
 
Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może  nastąpić przed zawarciem 
umowy o udzielenie dotacji. 

11 Czy 
nieruchomość, o 
której mowa w 
pkt 6, jest 
wykorzystywana 
przez 
Wnioskodawcę 
do prowadzenia 
działalności 
gospodarczej? 

 
 tak      nie 
 



12 Czy w 
poprzednich 
latach 
Wnioskodawca 
korzystał z 
pomocy 
publicznej 
 
(wypełnić 
wyłącznie w 
przypadku 
odpowiedzi 
„TAK” w pkt 11) 

Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
 
 tak      nie 
 
(jeśli tak, należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy 
publicznej) 

 

III. OŚWIADCZENIA (wypełnia Wnioskodawca)  

13 Oświadczenie o 
zapoznaniu z 
treścią Uchwały 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Uchwałą Nr XXXIV/265/20 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r., określającą zasady udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

14 Zgody 
współwłaścicieli/ 
współposiadaczy 
samoistnych, 
jeżeli 
nieruchomość 
jest 
przedmiotem 
współwłasności 
lub 
współposiadania 

1) W przypadku gdy Wnioskodawca jest współwłaścicielem 
nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja:  
…………………………………………………………………….…… 

 
…………………………………………………………………….…… 

(proszę wymienić imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli) 
 

  TAK- wszyscy współwłaściciele nieruchomości objętej niniejszym 
wnioskiem wyrazili zgodę na wykonanie inwestycji polegającej  
na budowie przyłącza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
 
2) W przypadku gdy Wnioskodawca jest samoistnym 
współposiadaczem nieruchomości, na której realizowana jest 
inwestycja: 
…………………………………………………………………….…… 

 
…………………………………………………………………….…… 

(proszę wymienić imiona i nazwiska wszystkich współposiadaczy) 
 

  TAK- wszyscy współposiadacze  nieruchomości objętej niniejszym 
wnioskiem wyrazili zgodę na wykonanie inwestycji polegającej  
na budowie przyłącza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

15 Oświadczenie o 
zgodzie na 
weryfikację 
zaległości wobec 
Gminy 

Wyrażam zgodę na weryfikację ew. zaległości z tytułu podatków i opłat 
oraz innych danin  publicznych,  a  także  zaległości  o  charakterze  
cywilnoprawnym  względem Gminy. 

16 Oświadczenie o 
przedstawieniu 
dokumentów 
niezbędnych dla 

Oświadczam, że wraz z wnioskiem o rozliczenie inwestycji przedstawię: 
1) kopie faktur VAT lub rachunków dotyczące poniesionych Kosztów 

kwalifikowanych; (oryginały do wglądu); 
2) potwierdzenie  zapłaty za  Inwestycję  przelewem  na  rachunek 

bankowy wystawcy faktury z  wyszczególnieniem    sprzedawcy  
(wystawcy  faktury), kwoty zapłaty, tytułu zapłaty (wskazanie  



rozliczenia 
dotacji 

nr faktury), o ile przedłożone faktury nie zostały opłacone gotówką  
lub kartą płatniczą;  

3) kopię umowy z wykonawcą robót/inwestycji (oryginał do wglądu); 
4) kopię protokołu kontroli i odbioru technicznego wybudowanego 

przyłącza (oryginał do wglądu); 
5) kopię umowy o odprowadzanie ścieków zawarta z odbiorcą przyłącza 

(oryginał do wglądu). 
17 Finansowanie z 

innych źródeł 
Oświadczam, że dofinansowanie na realizację Inwestycji nie będzie 
finansowane równolegle z innych źródeł spoza budżetu Gminy. 
Oświadczam, że nie uzyskałem wcześniej z budżetu Gminy dotacji  
na wykonanie Inwestycji i jest to moja pierwsza dotacja na ten cel. 

18 Zgoda na 
przeprowadzenie 
oględzin 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz 
wykonanie dokumentacji fotograficznej przez pracowników Urzędu Gminy 
Izabelin w przypadku konieczności weryfikacji wniosku o udzielenie 
dotacji lub realizacji wykonanej Inwestycji. 

19 Oświadczenie o 
likwidacji/ 
zmianie 
przeznaczenia  

Oświadczam, że: 
 dokonam zmiany przeznaczenia istniejącego zbiornika bezodpływowych 
nieczystości ciekłych na inne cele, niż gromadzenie ścieków,  
w szczególności na zbiornik do gromadzenia wody deszczowej; albo  
 zlikwiduję istniejący zbiornik bezodpływowych nieczystości ciekłych  
w terminie 90 dni od dnia odbioru przyłącza. 
 
(wybrać jedną opcję z powyższych) 

 

Wykaz dokumentów załączonych z wnioskiem (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do 
wniosku): 

 Warunki techniczne budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wystawione przez GPWiK 
Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.; 

 Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy w przypadku 
ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnictwo); 

 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty  
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu  
lub kopii. 

 
 wniosek złożony w formie elektronicznej na adres kancelaria@izabelin.pl  
 wniosek złożony w formie pisemnej  

 
Poniższe załączniki dotyczą jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą przy 
wykorzystaniu nieruchomości, o której mowa w pkt 6 niniejszego wniosku: 
 

 dokument lub dokumenty potwierdzające status przedsiębiorcy lub uprawnienie do reprezentacji 
danego podmiotu przez osobę lub osoby podpisujące wniosek, jeżeli status ten lub uprawnienie nie 
wynikają bezpośrednio z informacji w KRS lub CEDIG 

 oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT 
 informacje niezbędne do udzielenie pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 

Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości  
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  
de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) 



 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy kopii zaświadczeń  
o pomocy de minimis, w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających, albo oświadczenie  
o wielkości pomocy de minimis, w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 
Data: …………………………………..                      ………………………………………………  

     (czytelny podpis Wnioskodawcy lub  
osób uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy) 

 
 
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  

W związku z realizacją wymogów 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C, ul. 3 Maja 42, 05-080 

Izabelin. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Wójta Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin - za pomocą adresu mailowego iod@izabelin.pl.  

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Izabelin - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach: 
o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Izabelin; 
o realizacji umów; 
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Izabelin przetwarzają dane osobowe 

dla których Administratorem jest Wójt Gminy Izabelin. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

o prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
o prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe  

lub niekompletne; 
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
o prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych  na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 



wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Izabelin Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Dane osobowe nie są transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

Odmowa przetwarzania danych osobowych jest równoznaczna z negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 

 
………………………………………………………………… 

                                                                                                      data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych 
                                                                                                                      do występowania w imieniu Wnioskodawcy 
 

  


