
 
 

UCHWAŁA NR LXI/363/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 14 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 
przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczenia 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ), w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 
art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973, z późn. zm.), Rada Miejska w Bukownie uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale NR LIX/354/2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych 
oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy 
Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Mał. 
z 2022 roku, poz. 3789) w następujący sposób: 

1. W podstawie prawnej skreśla się art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 

2. W § 1 ust. 1 zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3. W § 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Edmund Gmitruk 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 4230



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/363/2022 
Rady Miejskiej w Bukownie 
z dnia 14 czerwca 2022 r. 

Część I – Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Celem niniejszych zasad jest wspieranie przedsięwzięć, zmierzających do poprawy stanu środowiska 
poprzez budowę: 

1) przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego 
o wydajności do 7,50 m3 na dobę, w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu 
biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566-
3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach 
wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie 
znakiem CE / zbiornika, 

2) szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m3, zwanych dalej 
”przedsięwzięciem”. 

2. Przez dofinansowanie rozumie się udzielenie dotacji przez Gminę Bukowno ze środków budżetu Gminy 
Bukowno, na rzecz Wnioskodawcy na warunkach określonych niniejszymi zasadami. 

3. Dotację do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych albo do budowy nowego 
szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości, mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny 
do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Bukowno, znajdujących się na obszarach 
nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. 

4. O dotację do przedsięwzięcia mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści 
i współużytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie realizowana przydomowa biologiczna 
oczyszczalnia ścieków albo zbiornik bezodpływowy za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub 
współużytkowników wieczystych, pod warunkiem zamieszkania w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w budynku, z którego odprowadzane są nieczystości ciekłe przez przynajmniej jedną osobę. 

5. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego 
zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość. 

6. Dotacja do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków albo bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe, dotyczy wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż urządzeń posiadających 
stosowne atesty i certyfikaty, potwierdzające ich zgodność z polskimi normami. 

7. Dotacja celowa do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków albo bezodpływowego 
zbiornika na nieczystości ciekłe dotyczy jedynie istniejących budynków mieszkalnych i wiąże się z likwidacją 
lub zaprzestaniem użytkowania dotychczasowego  zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez 
zlikwidowanie jego podłaczenia do obiektu budowlanego. 

§ 2. 1. Dotacja obejmuje koszty poniesione przez Wnioskodawcę po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji 
na zakup lub zakup i montaż oczyszczalni ścieków albo zbiornika bezodpływowego. 

2. Wysokość dotacji do rzeczywistych, udokumentowanych (fakturami lub rachunkami), poniesionych 
kosztów na zakup lub zakup z montażem wynosi: 

1) 80% kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków i nie może być wyższa od 12 000 zł 
brutto. 

2) 70% kosztów budowy bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i nie może być wyższa od 2 500 zł 
brutto. 

3. Podstawowe warunki otrzymania dotacji: 

1) przedłożenie kompletnego wniosku opisanego w § 3 wraz z wymaganymi załącznikami. 

2) likwidacja lub zaprzestanie użytkowania starego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 
po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków albo wybudowaniu nowego szczelnego zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

4. Dofinansowaniu nie podlegają: 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4230



1) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków, 

2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę, 

3) koszty sporządzonej dokumentacji jak: opracowanie mapy, obsługa geodezyjna, badanie wodno-gruntowe, 
projektowanie oraz koszty uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń przewidzianych przepisami prawa, 

4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków albo zbiornika bezodpływowego. 

Część II – Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji. 

§ 3. Wnioskodawca składa do Burmistrza Miasta Bukowno wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, 
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, który powinien zawierać: 

1) informacje o Wnioskodawcy, 

2) informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków albo zbiornika bezodpływowego, 

3) wstępny koszt przedsięwzięcia, 

4) planowany termin wykonania przedsięwzięcia, 

5) numer konta, na które ma zostać przekazana dotacja, 

6) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków albo zbiornika bezodpływowego, 

7) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest 
przydomowa oczyszczalnia ścieków albo zbiornik bezodpływowy, 

8) kopię zgłoszenia do Starosty Powiatu Olkuskiego zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
albo zbiornika bezodpływowego wraz z dokumentem poświadczającym skuteczne przyjęcie zgłoszenia 
i zaświadczeniem o nie wniesieniu w ustawowym terminie sprzeciwu przez organ administracyjny, 

9) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli oraz współużytkowników wieczystych terenu, na którym ma 
być zlokalizowana oczyszczalnia ścieków albo zbiornik bezodpływowy na posadowienie, zainstalowanie 
oraz użytkowanie oczyszczalni ścieków albo zbiornika bezodpływowego na określonej działce lub 
działkach, 

10) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych właściciela, współwłaścicieli, 
użytkownika wieczystego oraz współużytkowników wieczystych w związku z realizacją przedsięwzięcia na 
terenie Gminy Bukowno. 

§ 4. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 

§ 5. 1. Wnioski zgłaszane w danym roku budżetowym będą realizowane do wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Bukowno. 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. 

3. Po weryfikacji wniosku sporządzana jest „Karta oceny wniosku” zgodnie z załącznikiem nr 
3 do uchwały. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wnioskodawca zostanie 
wezwany do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym 
terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. Wniosek rozpatrzony pozytywnie a niezrealizowany w danym roku kalendarzowym z uwagi na 
wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bukowno, zostanie 
zrealizowany w następnym roku budżetowym zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, pod warunkiem 
podtrzymania wniosku przez Wnioskodawcę i zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Bukowno. 

6. Zatwierdzenie wniosku przez Burmistrza Miasta Bukowno stanowi podstawę do zawarcia umowy 
o udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków albo 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

§ 6. 1. Umowa o której mowa w § 5 ust. 6 w szczególności określa: 
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1) szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania 
przedsięwzięcia, 

2) wysokość udzielonej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia i tryb płatności. 

2. Dotacja zostanie wypłacona po zrealizowaniu przedsięwzięcia i dopełnieniu warunków, o których mowa 
w § 7. 

Część III – Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji. 

§ 7. 1. Warunkiem wypłaty dotacji jest: 

1) zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami potwierdzone 
pisemnym, kompletnym Zgłoszeniem zakończenia realizacji przedsięwzięcia na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 4 do uchwały; 

2) przeprowadzenie po zakończeniu przedsięwzięcia oględzin dokonanych w obecności Wnioskodawcy, 
potwierdzonych Protokołem oględzin przedsięwzięcia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do 
uchwały. 

2. Do pisemnego Zgłoszenia zakończenia realizacji przedsięwzięcia należy dołączyć: 

1) kserokopie faktur VAT lub rachunków (i oryginały do wglądu i zwrotu) potwierdzające poniesione wydatki 
na zakup lub zakup i montaż instalacji wraz z potwierdzeniem zapłaty wystawione na Wnioskodawcę; 

2) pisemne oświadczenie, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy technicznej (oświadczenie wystawia osoba 
posiadająca uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych); 

3) w przypadku budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków deklarację właściwości użytkowych 
zgodną z aktualną normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10; 

4) kserokopie (i oryginały do wglądu i zwrotu) Certyfikatu lub Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny 
Technicznej wykazującej, że zapewniono zgodność przedsięwzięcia z kryteriami technicznymi; 

5) w przypadku budowy zbiornika bezodpływowego oświadczenie wnioskodawcy o szczelności wykonanego 
zbiornika bezodpływowego; 

6) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania dotychczasowego zbiornika bezodpływowego t.j. zlikwidowania 
jego podłączenia do obiektu budowlanego. 

3. Zgłoszenia zakończenia realizacji przedsięwzięcia będą przyjmowane do 30 listopada, a rozliczenie 
dotacji możliwe będzie do 15 grudnia roku, w którym przyznano dotację. 

4. Dotacja będzie wypłacona Wnioskodawcy jednorazowo na podane konto bankowe. 

§ 8. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości dokonywany będzie w trybie art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). 

§ 9. Wnioskodawca, który otrzymał dotację na zakup lub zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób określony w odrębnych przepisach z zakresu 
utrzymania czystości i porządku w gminach. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/363/2022 
Rady Miejskiej w Bukownie 
z dnia 14 czerwca 2022 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej 
biologicznej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe* na 
terenie Gminy Bukowno, ze środków budżetu Gminy Bukowno. 

1. Informacja o Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko: 

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

Adres zamieszkania / do korespondencji: 

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

Seria i numer dowodu osobistego:  .............................................................................................. 

Numer telefonu: ………................................................................................................................ 

(pole nieobowiązkowe ale dana niezbędna w celu szybkiego kontaktu) 

2. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia 

ul. ………………………………………………………., nr domu ……….…………….. 

numer ewidencyjny działki(ek): …………………………, obręb …………………………… 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przydomowa oczyszczalnia 
ścieków / zbiornik bezodpływowy (właściwe znaczyć x) 

□ własność, 

□ współwłasność, 

□ użytkowanie wieczyste, 

□ współużytkowanie wieczyste. 

4. Informacja o rodzaju montowanej instalacji (a, b)*: 

a) Rodzaj montowanej przydomowej oczyszczalni  ścieków : 

rodzaj technologii ……………………………………………………………………...  

wydajność [m3/dobę] …………………………………………………………………. 

liczba osób korzystających ………………………………………………………………. 

ilość obsługiwanych budynków  …………………………………………………………  

b) Rodzaj zbiornika bezodpływowego: 

  

rodzaj zastosowanego materiału   .............................. 

pojemność zbiornika [ m3 ] ………………… 

liczba osób korzystających  ………………….. 

ilość obsługiwanych budynków  ……………..  

5. Wstępne koszty przedsięwzięcia ………………………………………………………...  

6. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: 

data rozpoczęcia prac …………………………………….. 
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data zakończenia prac …………………………………….. 

7. Numer konta, na które ma zostać przekazana dotacja: 

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

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno, ze środków budżetu gminy" i są mi 
znane warunki zawarte w ww. dokumencie. 

Oświadczam, iż budynek, z którego odprowadzane są nieczystości ciekłe jest zamieszkiwany przez 
przynajmniej jedną osobę. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty*: 

·Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją 
przedsięwzięcia na terenie Gminy Bukowno (załącznik nr 1 do Wniosku). 

·Pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych terenu, na którym ma 
być zlokalizowana oczyszczalnia ścieków albo zbiornik bezodpływowy na posadowienie, zainstalowanie 
oraz użytkowanie oczyszczalni ścieków albo zbiornika bezodpływowego na określonej działce lub 
działkach oraz oświadczenia wszystkich współwłaścicieli i współużytkowników wieczystych o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedsięwzięcia na terenie Gminy 
Bukowno (załącznik nr 2 do Wniosku). 

·Mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków albo szczelnego zbiornika 
bezodpływowego. 

·Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, dla której zostanie wykonana przydomowa 
oczyszczalna ścieków. 

·Kopię zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków albo zbiornika 
bezodpływowego do Starosty Powiatu Olkuskiego wraz z dokumentem poświadczającym skuteczne 
przyjęcie zgłoszenia i zaświadczeniem o braku sprzeciwu wniesionego w ustawowym terminie przez organ 
administracyjny. 

·…………………………………………………………………………………… 

·…………………………………………………………………………………… 

·…………………………………………………………………………………… 

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

(Miejscowość, data)                                         ( czytelny podpis Wnioskodawcy ) 

* niepotrzebne skreślić 

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

…………………….……………..... 

(Miejscowość, data)  

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej 
biologicznej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe* 

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany ....………………………………………………………..……………….. 

      (imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Bukownie, w celu 
podpisania umowy dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowno na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy 
Bukowno. 

Zakres danych osobowych: 
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- Nazwisko i imię, 

- Adres 

- Telefon kontaktowy* (dana nieobowiązkowa ale niezbędna w celu szybkiego kontaktu) 

- Nr i seria dowodu osobistego 

- Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia 

- Nr konta bankowego 

…………………………………… 

(czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, tel. 32 626 18 20 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz, z którą można 
się skontaktować poprzez e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji zadań określonych przepisami prawa zgodnie z Uchwałą Nr LIX/354/2022 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczenia, z późn.zm., Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973, z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r., 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji 
kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą do czasu jej wycofania, 
jednak nie dłużej niż czas niezbędny do realizacji zadania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przenoszenia tych danych). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 

- operatorzy pocztowi i kurierzy, 

- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
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10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 
z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. 
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............................................................................................................................................................... 
   Bukowno, dnia .............................. 

Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej 
biologicznej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe* 

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

Nazwisko i imię Wnioskodawcy 

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

Nazwisko i imię Współwłaściciela, Współużytkownika wieczystego nieruchomości 

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

Adres Współwłaściciela nieruchomości: 

Oświadczenie – zgoda na realizację przedsięwzięcia 

Ja niżej podpisany/a ............................................................................ legitymujący/a się dowodem 
osobistym nr i seria ................................................, wydanym przez ................................................................ 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na realizację przez Wnioskodawcę 
przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu, zainstalowaniu oraz użytkowaniu oczyszczalni ścieków / 
zbiornika bezodpływowego* na działce/działkach o nr ewidencyjnych: 
................................................................................. 

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

   (czytelny podpis Współwłaściciela 

  lub Współużytkownika wieczystego nieruchomości) 

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany ....………………………………………………………..……………….. 

      (imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Bukownie, w celu 
podpisania umowy dotacji celowej z budżetu Gminy Bukowno na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy 
Bukowno. 

Zakres danych osobowych: 

- Nazwisko i imię, 

- Adres 

- Nr i seria dowodu osobistego 

……………………………………… 

(czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, tel. 32 626 18 20 
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz, z którą można 
się skontaktować poprzez e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

-  realizacji zadań określonych przepisami prawa zgodnie z Uchwałą Nr LIX/354/2022 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczenia, z późn.zm., Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji 
kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą do czasu jej wycofania, 
jednak nie dłużej niż czas niezbędny do realizacji zadania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przenoszenia tych danych). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 

- operatorzy pocztowi i kurierzy, 

- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 
z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. 

*niewłaściwe skreślić 
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