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Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie zasad 

i trybu udzielania dotacji celowej osobom 

fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacyjnych 

 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji 

 
Wójt Gminy Kornowac 

ul. Raciborska 48 
44-285 Kornowac 

 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłącza 

kanalizacyjnego 

 
 

1. Informacje o Wnioskodawcy/Wnioskodawcach: 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO  
WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 
…………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 

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

NUMER TELEFONU   
………………………………………………………….. 

ADRES e-mail  
………………………………………………………….. 

PESEL  
……………………………………………………………. 

NUMER I SERIA DOWODU 
OSOBISTEGO 

 
……………………………………………………………. 

 
Tabele poniżej wypełniają kolejni współwłaściciele. W przypadku liczby współwłaścicieli większej niż 
4, do wniosku należy dołączyć dane analogiczne dla pozostałych współwłaścicieli. 

 
IMIĘ I NAZWISKO  
WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 
…………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 

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

NUMER TELEFONU   
………………………………………………………….. 

ADRES e-mail  
………………………………………………………….. 

PESEL  
……………………………………………………………. 

NUMER I SERIA DOWODU 
OSOBISTEGO 

 
……………………………………………………………. 
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IMIĘ I NAZWISKO  
WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 
…………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 

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

NUMER TELEFONU   
………………………………………………………….. 

ADRES e-mail  
………………………………………………………….. 

PESEL  
……………………………………………………………. 

NUMER I SERIA DOWODU 
OSOBISTEGO 

 
……………………………………………………………. 

 
IMIĘ I NAZWISKO  
WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 
…………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 
 

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

NUMER TELEFONU   
………………………………………………………….. 

ADRES e-mail  
………………………………………………………….. 

PESEL  
……………………………………………………………. 

NUMER I SERIA DOWODU 
OSOBISTEGO 

 
……………………………………………………………. 

 
2. Dane dotyczące przyłącza kanalizacyjnego i jego lokalizacji 
 

MIEJSCOWOŚĆ  
………………………. 

ULICA   
……………………………………… 

NUMER DOMU  
………………………… 

NUMER 
DZIAŁKI 

 
……………………………………… 

KARTA MAPY  
………………………… 

OBRĘB  
……………………………………… 

KSIĘGA 
WIECZYSTA 

 
……………………………………………………………………………….. 

 
3. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY DOTACJI: 

 

 
 

                         

 

4. Oświadczenia: 
1. Oświadczam (-y), że posiadam prawo do dysponowania ww. nieruchomością; 

2. Oświadczam/-y, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego zostanie 

zawarta umowa na odprowadzenie ścieków; 

3. Oświadczam/-y, że nie zalegam/-y względem Gminy oraz jej jednostek 
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organizacyjnych z płatnościami z tytułu podatków, opłat oraz należności cywilno-

prawnych. 

4. Oświadczam (-y), że wszyscy współwłaściciele zostali poinformowani 
o wystosowaniu przez właściciela nieruchomości wniosku o udzielenie dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, umieszczeniu 
danych osobowych współwłaścicieli we wniosku oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w celu rozpatrzenia, realizacji wniosku i umowy, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), z uwzględnieniem sprostowania 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz. U. UE 
L.2018.127.2 z dnia 23.05.2018 r.) – (RODO); 

5. Oświadczam (-y), że zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną przekazaną zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostępną pod adresem Urzędu Gminy Kornowac, 
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, adresem e-mail: sekretariat@kornowac.pl oraz 
na stronie Urzędu Gminy: 
http://kornowac.pl/cms/25691/ochrona_danych_osobowych.  

 
  

    
............................................... ............................................... 
 
(Miejscowość, data)  (Podpis/-y wnioskodawcy/-ów) 

 
Załączniki:  

1. W przypadku niezgodności pomiędzy danymi ujawnionymi w księdze wieczystej, a stanem 

faktycznym - kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do przyłączanej 

nieruchomości (oryginał do wglądu) – np. akt notarialny 

2. Pełnomocnictwo lub upoważnienie – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia 

przez właściciela bądź właścicieli 

 
 

Kwalifikacja wniosku (wypełnia Urząd Gminy) 

 

Inwestycja kwalifikuje się / nie kwalifikuje się*) do udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego. 

 

Kornowac, dnia………………………………….. 
 
 
Podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku ……………………… 

 
Zatwierdzenie: 

 
……………………………………………………………. 

(akceptacja Wójta Gminy) 

 
…………………………………………………………….. 

(akceptacja Skarbnika Gminy) 

mailto:sekretariat@kornowac.pl
http://kornowac.pl/cms/25691/ochrona_danych_osobowych

