
 

 

UCHWAŁA NR VII/62/2019 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń  

 kanalizacyjnych  na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2019-2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 799, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722 i poz. 2161, Dz. U. 

z 2019 r. poz. 42, poz. 412 i poz. 452), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu 

zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (zapew-

niające podwyższone usuwanie biogenów) poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Skierniewice.  

§ 2. 1. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w § 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowa-

nia oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa Regulamin stanowią-

cy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 maja 2019 r.

Poz. 3053



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/62/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 25.04.2019 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYKONANIA  

PODŁĄCZEŃ   KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA SKIERNIEWICE  

NA LATA 2019 – 2020 Z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ  W ŁODZI   

PN.: ,,WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH ,, 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady uczestnictwa właścicieli lub podmiotów posiadających tytuł prawny do 

dysponowania podłączanymi nieruchomościami (zwanych dalej Beneficjentami końcowymi) w przedsięwzię-

ciu polegającym na wykonaniu podłączeń kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarnej  w systemie kanalizacji 

grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: ,,Wykonanie podłączeń kanali-

zacyjnych”. 

2. Wsparciem finansowym może być objęte zagospodarowanie ścieków komunalnych oznaczających ścieki 

bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodnymi opadowymi lub rozto-

powymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych Gminy Miasta Skierniewice w 

zakresie kanalizacji  i oczyszczania ścieków komunalnych. 

3. Pod pojęciem ,,podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej” zgodnie z Programem Priorytetowym 

WFOŚiGW w Łodzi, należy rozumieć odcinek łączący wewnętrzną instalację sanitarną w budynku z siecią 

kanalizacyjną. 

4. W ramach Programu wspierane są przedsięwzięcia polegające na wykonaniu podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. 

5. Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są zadania realizowane wyłącznie na nieruchomościach: 

1) zabudowanych budynkami, które będą użytkowane w dniu otrzymania pomocy; 

2) niezabudowanych, dla których została wydana ostateczna decyzja/pozwolenie na budowę, a ich użytkowa-

nie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia zadania, które nastąpi nie później niż do 

dnia 31.10.2021 r. 

6. Program realizowany jest na terenach, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub 

będącego w trakcie budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

7. Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie może być przeznaczana  na pokrycie kosztów rea-

lizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego, który zakończył budowę podłączenia budynku do kana-

lizacji sanitarnej przed datą złożenia wniosku  o jego dofinansowanie. 

8. Realizacja przedsięwzięcia oraz wsparcie finansowe jest uzależnione od uzyskania dofinansowania w 

WFOŚiGW w Łodzi. 

9. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, a 

jej udzielenie następuje w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z: 

1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie  stosowania art. 107 i 

108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de minimis  (Dz. U.1UE L 352/1 z dnia 

24.12.2013); 

2) rozporządzenie Komisji  (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 

Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. U. 1 UE L 

352/9 z dnia 24.12.2013); 

3) rozporządzenie Komisji  (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa  i akwakul-

tury (Dz. U. UE L 190 z dnia 28 czerwca 2014). 
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10. Jeżeli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc publiczną, o której mowa w ust. 3, to warunkiem roz-

patrzenia wniosku jest dodatkowe przedłożenie przez Wnioskodawcę: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie oraz pomocy  de minimis w rybołówstwie, ja-

kie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających  go lat podatko-

wych, albo oświadczenie  o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis  w rolnictwie oraz pomocy 

de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej po-

mocy w tym okresie; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-

formacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 

311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 

2010 r. nr 121, poz. 810). 

11. Beneficjentami końcowymi mogą być: 

1) Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) – właściciele,  użytkownicy wieczyści lub inni użytkownicy nie-

ruchomości posiadający tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane. 

12. Posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie może być Beneficjentem końcowym. 

§ 2. 1. Dofinansowanie udzielane jest przez WFOŚiGW w Łodzi  w formie dotacji dla Gminy Miasta 

Skierniewice. 

2. Koszty kwalifikowane przez Fundusz do objęcia dofinansowaniem stanowią koszty związane z realizo-

wanym zadaniem, poniesione po dniu złożenia wniosku w Funduszu, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i 

ekologicznego. 

3. Koszty uznane za kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem: 

1) zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej; 

2) roboty budowlano – montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitar-

nej. 

4. Koszty nie służące uzyskaniu efektu rzeczowego  i ekologicznego są kosztami niekwalifikowanymi i nie 

podlegają dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi, tj.: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej; 

2) pomiary geodezyjne; 

3) nadzór inwestorski; 

4) inne niewymienione koszty. 

5. Intensywność dofinansowania dla Beneficjenta końcowego Przedsięwzięcia wynosi: 

1) do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz uwzględnia efektywność uzyskania 

efektu ekologicznego, określoną według zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologiczne-

go, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego okre-

ślonego w RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) nie może przekraczać 2.500,00 zł /1 RLM; 

2) rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach  netto tj. bez podatku VAT. 

§ 3. 1.  Beneficjent końcowy (Wnioskodawca)  ubiegający się o uzyskanie dotacji na zadanie wskazane w  

§ 1 ust. 2 składa pisemny wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, pokój 

112. 

2. Jeżeli nieruchomość zabudowana  posiada więcej niż jednego właściciela, to wniosek o dofinansowanie 

muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele  lub osoba upoważniona przez wszystkich współwłaścicieli. 

3. Wniosek powinien określać dane wnioskodawcy oraz informacje o inwestycji konieczne do oceny wnio-

sku zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny 

do dysponowania podłączoną nieruchomością. 
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4. Wzór wniosku  o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. 

6. Wnioski niespełniające warunków zawartych w Regulaminie pozostaną bez rozpatrzenia, o czym Wnio-

skodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

7. Termin składania wniosków zostanie określony przez Prezydenta Miasta Skierniewice poprzez zamiesz-

czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skierniewice, na stronie internetowej Gminy Mia-

sta Skierniewice: www.skierniewice.eu oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Skierniewice. 

8. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Skierniewice. 

9. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski umieszczone zostaną na liście rankingowej. Pozycja na li-

ście ustalana jest według kolejności wpływu wniosku, przy czym lista uwzględniać będzie: 

1) w pierwszej kolejności wnioski  o podłączenie do systemu kanalizacyjnego złożone w terminie od dnia  

20 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 roku z istniejącym już przyłączem kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 

(w ulicy); 

2) w drugiej kolejności wnioski o podłączenie do systemu kanalizacyjnego złożone w terminie od 20 sierpnia 

2018 do 31 sierpnia 2018 roku z możliwością przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej wewnętrznej; 

3) w trzeciej kolejności wnioski o podłączenie do systemu kanalizacyjnego  mieszkańców, którzy w wyzna-

czonym terminie, tj. od 20 do 31 sierpnia 2018 roku nie złożyli wniosku w Urzędzie Miasta Skierniewice. 

10. Gmina Miasto Skierniewice może złożyć kilka wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie obowiązywania Programu, przy czym jeden wniosek musi 

dotyczyć minimum 10 sztuk planowanych do wykonania podłączeń. 

11. W sytuacji, gdy liczba wniosków o dofinansowanie podłączeń będzie mniejsza niż 10 sztuk i tym sa-

mym nie zostanie spełniony warunek minimalnej ilości podłączeń wymaganej przez WFOŚiGW w Łodzi, 

Gmina Miasto Skierniewice nie będzie występować o dofinansowanie, do czasu uzyskania wymaganej liczby 

Beneficjentów końcowych. 

§ 4. 1.  Zadanie polegające na wykonaniu określonej liczby przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej będzie 

realizować  Wykonawca wybrany przez Gminę Miasto Skierniewice. 

2. Zostaną przygotowane protokoły odbioru technicznego wykonania podłączeń kanalizacyjnych, doku-

mentacja powykonawcza  i geodezyjna w odniesieniu do każdego Beneficjenta końcowego. 

3. Koszt dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej stanowi wydatek własny Beneficjenta końcowego nie 

podlegający dofinansowaniu. 

4. Wymienione dokumenty w § 4 ust. 2 wraz  z przekazaną przez Beneficjenta końcowego umową na od-

prowadzenie ścieków stanowić będą podstawę rozliczenia dotacji. 

5. Przekazanie środków dotacji wraz z wkładem własnym Beneficjenta końcowego nastąpi na konto Wy-

konawcy robót budowlano - montażowych, po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru  (przez upoważ-

nionego przedstawiciela Gminy Miasta Skierniewice) oraz po wystawieniu faktury VAT na Beneficjenta. 

6. Przyznana Beneficjentowi końcowemu tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych 

w umowie dotacji w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-

nych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); 

2) zaprzestania w okresie 5 lat od zakończenia roku, w którym dotacja została rozliczona, korzystania z podłą-

czenia kanalizacyjnego; 

3) uniemożliwienie dokonania kontroli; 

4) niezapewnienie ciągłości z korzystania z podłączenia – w przypadku zmiany właściciela nieruchomości. 
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7. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do poddania się kontroli osobom upoważnionym tj.: przedstawicie-

lom  Gminy Miasta Skierniewice, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o. Mokra Prawa 30,  

96-100 Skierniewice, oraz jeżeli wystąpi taka konieczność kontroli z WFOŚiGW w Łodzi. 

8. Beneficjent końcowy zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach 

ustalonych przez  Gminę Miasta Skierniewice, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji. 

9. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do zapewnienia trwałości projektu poprzez zapewnienie ciągłości 

korzystania z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/62/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 25.04.2019 r. 

WNIOSEK 

o przystąpienie do projektu realizowanego w ramach  programu priorytetowego 

wykonanie podłączeń kanalizacyjnych 

UWAGA: 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie WNIOSKU oraz złożenie GO w urzędzie Miasta Skierniewice 

wydział pozyskiwania zewnętrznych Środków finansowych, ul. senatorska 12 pokój 212. Niepełne lub 

nieprawidłowe wypełnienie  może skutkować nie uwzględnieniem GO przy sporządzaniu wniosku o dofi-

nansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Łodzi. Przed wypełnieniem WNIOSKU prosimy o zapoznanie się z poniższą infor-

macją dotyczącą ogólnych warunków udziału w projekcie planowanym do realizacji w ramach progra-

mu priorytetowego: ,,WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH”. Wymagana jest zgoda 

wszystkich właścicieli danej nieruchomości na wykonane podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej 

(wniosek podpisują  wszyscy współwłaściciele).  

INFORMACJE  OGÓLNE: 

Złożenie niniejszego wniosku stanowi gotowość do wzięcia udziału w programie co skutkuje  brakiem  

możliwości rezygnacji. 

Właściciele  będą zobowiązani do wpłaty równowartości wkładu własnego na wskazany w umowie o 

dofinansowanie (pomiędzy miastem  i właścicielem nieruchomości) rachunek bankowy. 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE KOSZTY ROZBIÓRKI I PONOWNEGO UŁOŻENIA IST-

NIEJĄCEGO UTWARDZENIA NA POSESJI TYPU: (KOSTKA BETONOWA,  PŁYTY, ASFALT) 

PONOSI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. 

OŚWIADCZAM, ŻE 

1. Wyrażam zgodę na wejście przedstawicieli Firmy Wykonawczej na teren mojej nieruchomości w 

celu wykonania podłączenia do miejskiej sieci. 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy z Miastem Skierniewice, określającej kwestie realizacji i wa-

runki płatności za wykonane przyłącze w ciągu 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia od Mia-

sta. Faktyczny koszt wykonania przyłącza zostanie określony na podstawie cen jednostkowych za wyko-

nanie 1m kanału i 1 sztuki studni rewizyjnej (lub adaptacji istniejącego szamba), określonych przez wy-

konawcę wyłonionego w przeprowadzonym przetargu, oraz rzeczywistej długości trasy i uzbrojenia wy-

konanego na nieruchomości. 

3. Zobowiązuję się do zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków z mojej posesji w terminie określo-

nym, w zawartej z Miastem Skierniewice umowie. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wybudowanego przyłącza przez przedstawicieli Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , Miasta Skierniewice oraz 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.  

5. Zobowiązuję się do zachowania trwałości zadania, przez co rozumie się zachowanie efektu rzeczo-

wego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od 

dnia zakończenia zadania pn. WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE 

GMINY MIASTO SKIERNIEWICE NA LATA 2019-2020. 

6. Przyjmuję do wiadomości , że warunkiem realizacji Programu jest otrzymanie dofinansowania 

przez Miasto Skierniewice ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi.  

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

(data i czytelny podpis właścicieli bądź współwłaścicieli ) 
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I.  DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ I NAZWISKO  PESEL WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, W KTÓREJ 

PLANOWANE JEST WYKONANIE PODŁĄCZENIA DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZA-

CYJNEGO   

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

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

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

JESTEM OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ  I MAJĄCĄ ZAREJESTROWANĄ DZIAŁAL-

NOŚĆ GOSPODARCZĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM, KTÓRY BĘDZIE PODŁĄCZONY DO 

MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 

TAK 

NIE 

JESTEM OSOBĄ FIZYCZNĄ MAJĄCA   ZAREJESTROWANĄ  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR-

CZĄ  W BUDYNKU MIESZKALNYM NIEPROWADZĄCĄ TEJ DZIAŁALNOŚCI W BUDYNKU 

,KTÓRY BĘDZIE PODŁĄCZONY DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. 

TAK 

NIE 

 JESTEM OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSODARCZĄ, W TYM 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE, KTÓREJ ZOSTAŁA 

UDZIELONA POMOC DE MINIMIS 

W ROLNICTWIE: 

TAK 

NIE 

NIE DOTYCZY 

W RYBOŁÓWSTWIE: 

TAK 

NIE 

NIE DOTYCZY 

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH WW. PROGRAMU  

MIEJSCOWOŚĆ ............................................................................................ 

ULICA ........................................................................................................ 

NR BUDYNKU/LOKALU........................................... 

 KOD POCZTOWY................................................... 

ADRES DO KORESPONDENCJI  

MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................................................................. 

ULICA ............................................................................................................................................... 

NR BUDYNKU/LOKALU................................................................................................................... 

KOD POCZTOWY............................................................................................................................ 

TELEFON .......................................................................................................................................... 

MAIL. ................................................................................................................................................. 
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II.  DANE SZCZEGÓŁOWE 

LICZBA OSÓB, KTÓRE DOCELOWO BĘDĄ KORZYSTAĆ Z PODŁĄCZENIA..................... 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ................. 

(AKTUALNY WYPIS Z KSIĘGI WIECZYSTEJ LUB WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - NIE 

STARSZY NIŻ MIESIĄC) 

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

DŁUGOŚĆ PODŁĄCZENIA (mb) ....................................................................................... 

SZACOWANY KOSZT CAŁKOWITY WNIOSKOWANEGO PODŁĄCZENIA (zgodnie z wyceną): 

.........................................................................zł 

(SŁOWNIE) .................................................................................................ZŁ 

 W  TYM: 

-  PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE (ŁĄCZNY KOSZT KWALIFIKOWANY) .......................ZŁ 

-  DOKUMENTACJA TECHNICZNA...........................................................................ZŁ 

-  INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA .................................................................ZŁ 

-  DOFINANSOWANIE .........................................................................................ZŁ 

CZY BUDYNEK JEST ODDANY DO UŻYTKOWANIA 

TAK 

NIE 

PLANOWANY MIESIĄC I ROK ODDANIA BUDYNKU DO UŻYTKOWANIA 

POSIADANE POZWOLENIE NA BUDOWĘ  

TAK 

NIE 

NIE DOTYCZY 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU PROWADZENIA ROBÓT 

TAK 

NIE 

NIE DOTYCZY 

POSIADANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA   

TAK 

NIE 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. WYCENA WNIOSKOWANEGO PODŁĄCZENIA BUDYNKU DO KANALIZACJI SANITARNEJ  W 

RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ,,WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJ-

NYCH” 

2. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA 

- ZAŚWIADCZENIE  O POMOCY DE MINIMIS (JEŚLI DOTYCZY) 

- INNE 

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

....................................................................................................................................... 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych  

Na podstawie art. 13 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 swo-

bodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję 

Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Prezydent Miasta Skierniewice 

adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 

Kontakt do wyznaczonego przez Administrato-

ra Inspektora Danych Osobowych 

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, 

ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 
e-mail: iod@um.skierniewice.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

Opracowanie i realizacja przez Miasto Skierniewice wniosku  

o  dofinansowanie  zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priory-

tetowego ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych,, 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest: 

Realizacja Programu Priorytetowego ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyj-

nych,, (Uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW w nr 13/II/2019 z dnia 

28.02.2019 r. 

Informacja o przekazywaniu danych do innych 

podmiotów: 

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Wojewódzkiemu Fundu-

szowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 

93-465 Łódź oraz Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z 

o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. 
 W razie konieczności dane mogą być również udostępniane innym pod-

miotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przygotowania 

i realizacji zadania, a w przypadku otrzymania dofinansowania przez Mia-

sto Skierniewice , również przez okres trwałości zadania, tj. przez okres nie 

krótszy niż 5 lat licząc od dnia zakończenia zadania. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. wnioskowania o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich da-

nych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
pobrane dobrowolnie jednak niezbędne dla realizacji wniosku. Fakt niepo-

dania ww. danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania 

na podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacji. 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji   ani 

profilowaniu 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, dotyczącymi przetwarzania moich 

danych osobowych. 

Skierniewice, dnia …………………………………………………………………………………………... 

                        (Data i podpis osoby przekazującej swoje dane osobowe) 
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