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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKTACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA  

ORGNIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  RADZIEJOWICE 

 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA OBIEKTU W KTÓRYM BĘDĄ REALIZOWANE WW. DZIAŁANIA: 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………       ul. ………………………………………………………….. nr domu …………..   nr mieszkania …………………. 

Kod pocztowy : ………………………………………………………………..       tel. ………………………………………………………… email: …………………………………………………………...... 

 

I. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – wybór formy dofinansowania, proszę wybrać jedną opcję stawiając znak X 

Zaznaczyć 
właściwe 
stawiając 

znak X 

Źródło 
finansowania 

Możliwość 
przystąpienia 
do budowy 

Możliwość 
otrzymania 

wsparcia 
finansowego 

Intensywność 
wsparcia 
działania 

Podmiot 
składający 
wniosek  

Przedmiot dofinansowania 

 Pożyczka z 
WFOŚiGW  w 
Warszawie z 
możliwością 
częściowego 
umorzenia 

2018-2019 2021-2022 Warianty: 
Do 10% kosztów 
kwalifikowanych 
  
Do 20%  kosztów 
kwalifikowanych 

Gmina 
Radziejowice 
na wniosek 
mieszkańca 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN1266-3 

+A2:2013 

 Dotacja z 
budżetu 
Gminy 

Radziejowice 

2019 2019 50% 
poniesionych 

kosztów, ale nie 
więcej niż 5.000 

zł 

Właściciel 
nieruchomości  

Przyznanie dotacji  następuje pod łącznie spełnionymi 
warunkami: 
1) nieruchomość położona jest na terenie, na którym w 
ciągu 5 lat od daty złożenia wniosku, nie przewiduje się 
budowy kanalizacji sanitarnej, 
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2) do budowy wykorzystane będą wyłącznie urządzenia 
nowe, posiadające aprobatę techniczną stosowaną w 
budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego lub urządzenia zgodnie z normą PN-EN 
12566-3:2005+A2:2013 . 

 

 

II. Wymiana  pieców – wybór formy dofinansowania, proszę wybrać jedną opcję stawiając znak X 

Zaznaczyć 
właściwe 
stawiając 

znak X 

Źródło 
finansowania 

Możliwość 
przystąpienia 
do budowy 

Możliwość 
otrzymania 

wsparcia 
finansowego 

% udział wsparcia działania Podmiot 
składający 
wniosek  

Przedmiot dofinansowania 

   
 

       

 Pożyczka/ 
dotacja z 

WFOŚiGW  w  
Warszawie  

Brak 
informacji 

Brak informacji Brak informacji Osoba 
fizyczna 

Kompleksowa termomodernizacja  
budynków , w tym wymianę źródeł ciepła, 

mikroinstalacje odnawialnych źródeł 
energii. 

Źródło:  http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF 

  
 

        

  
RPO WM 

 
 

2019 -2020 2019 -2020 Do 80% kosztów 
kwalifikowanych 

Gmina 
Radziejowice 
na wniosek 
mieszkańca 

Wymiana urządzeń grzewczych, 
termomodernizacja   

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu 

 
 

 Dotacja z 
budżetu Gminy 
Radziejowice na  

2019 2019 50% poniesionych kosztów, 
ale nie więcej niż 3.000,00 zł. 

Właściciel 
nieruchomości 

Przyznanie dotacji  następuje pod łącznie 
spełnionymi warunkami: 
1) dofinansowanie przysługuje tylko i 
wyłącznie na zakup nowego kotła 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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wymianę pieca 
lub kotła 

wykorzystującego 
paliwa stałe na 

kocioł gazowy lub 
olejowy 

gazowego lub olejowego, przy czym 
urządzenie musi być fabrycznie nowe 
(nieużywane), posiadające atesty 
dopuszczające go do powszechnego 
użytku z przyznaną gwarancją, 
2) piec lub kocioł wykorzystujący paliwa 

stałe ulegnie trwałej likwidacji. 

 

II. Unieszkodliwianie azbestu  – wybór formy dofinansowania, proszę wybrać jedną opcję stawiając znak X 

Zaznaczyć 
właściwe 
stawiając 

znak X 

Źródło 
finansowania 

Możliwość 
otrzymania 

wsparcia 
finansowego 

Intensywność 
wsparcia działania 

Podmiot 
składający 
wniosek  

Przedmiot dofinansowania 

 dotacja z 
WFOŚiGW  w  

Warszawie 
 

2019 80 % poniesionych 
kosztów 

Gmina 
Radziejowice 
na wniosek 
mieszkańca 

Kwalifikowane koszty jednostkowe zadania objętego dofinansowaniem nie 
mogą przekroczyć:  

a) 600 zł za Mg za demontaż odpadów zawierających azbest wraz z 
pozostałymi czynnościami prowadzącymi do ich unieszkodliwienia oraz ich 

unieszkodliwienie;  
b) 400 zł za Mg za czynności prowadzące do unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest (bez dokonywania ich demontażu) wraz ich 
unieszkodliwieniem. 

 Dotacja z 
budżetu 
Gminy 

Radziejowice 

2019 100% 
poniesionych 

kosztów  

Właściciel 
nieruchomości 

usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów/odpadów zawierających azbest 
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W Urzędzie Gminy Radziejowice 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 
 

I.ADMINISTRATOR DANYCH. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy będący kierownikiem  Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą władz przy ul. Kubickiego 10 96-
325 Radziejowice, tel. 46 857 71 71 , faks  46 857 71 20 ,  e-mail: urzad@radziejowice.pl 

II.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w 
następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziejowice.pl 
2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 

III.PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Radziejowice określonych 
przepisami prawa, 
w szczególności w  art. 7-9 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących Urzędowi uprawnień, bądź spełnienia przez Urząd obowiązków 
określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej.  
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed 
zawarciem umowy. 
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym 
celu i zakresie. 
 

IV.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
 

V.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
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1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który 
wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 
 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 
wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

 

VIII.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

IX.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 
1) ustawowym, 
2) umownym, 
3) warunkiem zawarcia umowy, 
      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co 
może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
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3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, 
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej 
umowy. 
 

X.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam że chcę wziąć udział i  skorzystać ze wskazanej przeze  mnie wyżej formy dofinansowania na działania służące ochronie środowiska, które będą 

realizowane na terenie  gminy Radziejowice. W przypadku gdy wybrana przeze mnie forma dofinansowania przewiduje posiadanie wkładu własnego 

finansowego zobowiązuję się jego zabezpieczenia we własnym zakresie. 

 

 

 

 

  

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

Data             Czytelny podpis  


