
Załącznik do
Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Olszewo - Borki”

A dnotac je  urzędow e
Data i godzina w p ływ u do urzędu Nr deklaracji

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
I. Dane podstawowe Mieszkańca/Wnioskodawcy:

Imię:.....................................................................................................................

Nazwisko:............................................................................................................

Adres stałego zameldowania:

Dane do kontaktu: te l./em ail......

II. Lokalizacja nieruchomości:

Miejscowość:

Numer ewidencyjny dziatki:................................................................................................................................

Tytut prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. własność, współwłasność, dzierżawa 
itp. ) ....................................................................................................................................................................................

III. Uwarunkowania nieruchomości:

Docelowa liczba użytkowników przydomowej oczyszczalni ścieków/liczba osób w gospodarstwie domowym, 
która będzie korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków: 
proszę zaznaczyć właściwe w polu krzyżykiem:
□  nieruchomość zamieszkała
>  ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym.........................................................
>  czy w gospodarstwie domowym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością potwierdzoną stosownym

orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: tak/nie*

>  czy nieruchomość położona jest na obszarze NATURA 2000: tak/nie

>  czy nieruchomość jest położona na terenach zalewowych: tak/nie*

IV. Informacje dodatkowe

Średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym:................................. m3
V. Oświadczenia
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a) Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swój udział w przedsięwzięciu dotyczącym budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

b) Oświadczam, że nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Olszewo -  
Borki na dzień złożenia deklaracji,

c) Zapoznałem(am) się z Zasadami i trybem rekrutacji do udziału w projekcie „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo -  Borki” i akceptuję jego postanowienia,

d) Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie szczegóły dotyczące realizacji przedsięwzięcia regulować będzie 
umowa cywilno - prawna zawarta z Gminą Olszewo - Borki, podpisana po zakończeniu naboru.

e) Zobowiązuję się do przekazania Gminie Olszewo - Borki w użyczenie terenu do wybudowania 
przydomowej oczyszczalni ścieków na czas niezbędny do realizacji operacji i w okresie trwałości,

f) Jestem świadomy(a), iż w sytuacji zakwalifikowania się mojej lokalizacji do udziału w projekcie, 
zobowiązany(a) będę do dokonania wpłaty zaliczki wkładu własnego do projektu w wysokości 2000 zł na 
rachunek bankowy gminy w terminie 60 dni od podpisana umowa cywilno-prawnej. Realna wartość 
wkładu własnego stanowić będzie 20% wartości kosztów poniesionych na wykonania instalacji, 
dokumentacji technicznej i badań geologicznych.

g) Jestem świadomy(a) obowiązku utrzymania efektów operacji w okresie związania celem tj. przez okres co 
najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji instalacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków tj. w szczególności zobowiązuję się do ponoszenia wszelkich kosztów 
eksploatacyjnych (np energii elektrycznej) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

h) Oświadczam, iż nieruchomość zgłoszona do przedsięwzięcia: jest zamieszkana/użytkowana na stałe 
na dzień złożenia deklaracji/nie jest zamieszkana użytkowana na dzień złożenia deklaracji (jest w 
budowie) jednak oświadczam, że obiekt uzyska pozwolenie na użytkowanie i zostanie zasiedlony do 
końca roku 2022 *.

i) Oświadczam, iż posiadam dokument/notarialnie potwierdzony akt własności/, stanowiący o własności 
nieruchomości (budynku /mieszkania oraz działki), na której będzie realizowana oczyszczalnia.

(czytelny podpis: imię i nazwisko)

VI. Klauzula Informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów 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, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach 
jest Wójt Gminy Olszewo - Borki.

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a 
także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych w Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach - adres e-mail: iod@olszewo-borki.pl.

3. Administrator danych osobowych -  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Olszewie - Borkach;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem jest Wójt Gminy Olszewo - Borki.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 
pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych -  w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane - 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - osoba, której 
dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych - dane osobowe przetwarzane są 
niezgodnie z prawem - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -  w przypadku, gdy: - osoba, której 
dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - przetwarzanie danych jest niezgodne 
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 
ich ograniczenia - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, 
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych -  w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą  osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -  w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora - przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
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podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Olszewie - 
Borkach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

data i podpis osoby/osób 
składającej/cych deklarację
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