Załącznik Nr 1 do Programu ekologicznego
pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”
realizowanego na terenie Gminy Zawiercie

WNIOSEK O UŻYCZENIE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE I ROZTOPOWE
w ramach PROGRAMU EKOLOGICZNEGO
pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”
realizowanego na terenie Gminy Zawiercie

DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:

E-mail:

Adres zamieszkania:
PESEL:

Dokument tożsamości: ………………... (seria, numer) ………………………………… ……………
wydany przez…………………………………………………………………….................................

Wnioskuję o przyznanie w ramach umowy bezpłatnego użyczenia pojemnika na wody opadowe
i roztopowe do samodzielnego montażu o pojemności 360 litrów
DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (na której zostanie zamontowany zbiornik na wody opadowe i roztopowe)

miejscowość …………………………, kod pocztowy ……………….., ulica ……………………….…………………,
nr domu …………………../nr działki ………………………… .
posiadany przez Wnioskodawcę tytuł do władania nieruchomością *:

□ prawo własności □ prawo współwłasności □ użytkowanie wieczyste □ posiadacz samoistny
Oświadczam, świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeksu karnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.), że:
1) Posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości lub jestem posiadaczem samoistnym ww. nieruchomości, na
której zostanie zamontowany zbiornik na wody opadowe i roztopowe.
2) Wniosek składam za zgodą współwłaścicieli nieruchomości na montaż zbiornika.
3) Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję postanowienia PROGRAMU EKOLOGICZNEGO pn. „Czysta Gmina
Zawiercie łapie deszczówkę ” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.
4) Wyrażam zgodę na kontrolę stanu technicznego lub sposobu użytkowania zbiornika przez wyznaczonego
pracownika Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub funkcjonariusza Straży Miejskiej w Zawierciu w okresie trwania
umowy.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

6) Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”.
7) Nie posiadam względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8) Nie otrzymałem/am zbiornika w poprzednich edycjach Programu realizowanego przez Gminę Zawiercie, na
adres nieruchomości wskazany w niniejszym wniosku.
9) Podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

…………………………….
miejscowość i data

……………………………..
podpis Wnioskodawcy

* właściwe należy zaznaczyć

DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU:
Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w
formie
aktualnego
wydruku
z
ksiąg
wieczystych
wygenerowanego
z
systemu
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg
wieczystych nie starsze niż 3 miesiące.*
W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego
do nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na
dany rok podatkowy.*
W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub
decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.*
W przypadku, gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej
– dołączenie kopii ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (nie starsze niż
3 miesiace).*
W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii dowodów
uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę
złożenia
wniosku
tytułem
potwierdzenia
wykonywania
usługi
wywozu
nieczystości
ciekłych
z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.*
* właściwe należy zaznaczyć

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – zwanej dalej: „RODO” informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Programu jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski,
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 672 16 61, e-mail: prezydent@zawiercie.eu

2.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych - Michał Furgacz, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00.

3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 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).

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia w celu realizacji Programu
ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” i bezpłatnego użyczenia zbiornika na wody opadowe i
roztopowe, a także z wykonywaniem postanowień tego Programu i promocji, jak również w celu realizacji praw oraz
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5.

Każda z osób , o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, posiada prawo do:
− żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
− sprostowania danych osobowych,
− usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6.

Każda z osób, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku odmowy podania danych lub odmowy wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Programu wniosek nie będzie rozpatrzony pozytywnie.

7.

Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli, nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą podlegały profilowaniu.

8.

Wszelkie dane osobowe o których mowa w pkt 1 będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.

