
Załącznik nr 2 do Uchwały  XVII/147/19 

Rady Gminy Mysłakowice  z dnia 30 grudnia 2019r. 
 

 WNIOSEK 

o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni wierconej 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy 

1. Imię i Nazwisko 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres wnioskodawcy 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer rachunku bankowego 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (nazwiska, 

imiona, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego)-jeżeli dotyczy 

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Dane do kontaktu 

Telefon…………………………………………. 

e-mail………………………………………………... 

II. Cel przedsięwzięcia oraz opis stanu istniejącego 

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

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

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

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

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

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

III. Czas realizacji przedsięwzięcia 

Data rozpoczęcia inwestycji…………………………………… 

Data zakończenia inwestycji…………………………………… 

 

V. Poniesiony/Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia 

………………………………………………………………………………………………… 

VI. Oświadczam, że nie korzystałam/em wcześniej z dotacji na budowę studni. 

 

 

Załączniki: 



1) oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w 

przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli Terenina 

posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni. 

2) mapa geodezyjna poglądowa w naniesioną lokalizacją studni, 

3) zaświadczenie z Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji o braku możliwości 

podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci wodociągowej, 

4) oświadczenie o braku zaległości wobec gminy Mysłakowice z tytułu podatków i opłat  oraz 

innych danin publicznych, a także  zaległości o charakterze cywilno-prawnym. 

5) Dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z 

ustawą prawo budowlane(dokonane zgłoszenie robót/uzyskane pozwolenie na budowę- jeśli 

są wymagane)a w przypadku jeżeli głębokość studni przekracza 30m pozwolenie wodno 

prawne wydane przez Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu.  

 

VII. Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały Rady Gminy Mysłakowice z dnia 

30 grudnia 2019r. numer XVII/147/19 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej  na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze 

środków Gminy Mysłakowice na budowę studni wierconych. 

2. Oświadczam, że nie korzystałem/AM wcześniej z dotacji na budowę studni wierconej. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Gminy Mysłakowice wybudowanej studni wierconej w ramach końcowego 

rozliczenia dotacji. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 

weryfikacji złożonego wniosku i realizacji postanowień uchwały rady gminy w 

przedmiotowym zakresie. 

 

Ocena wniosku dokonana przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy 

Mysłakowice……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 
Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 

Mysłakowice, nr telefon: 75 643 99 60. 
1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

iod@onet.pl 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez 

Urząd Gminy w Mysłakowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Mysłakowicach na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; 
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w 

Mysłakowicach. Przy czym podanie danych jest: 
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy. 
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne 

podobne doniosłe skutki. 

 

Mysłakowice, dnia…………………………………………………………………. 

     (podpis wnioskodawcy) 

 

Ocena wniosku dokonana przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy 

Mysłakowice…………………………………………………………………………………… 

mailto:iod@onet.pl


 


