
WSTĘPNA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH 

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU 

KANALIZACYJNEGO – II EDYCJA 
UWAGA: 
PROSIMY O DOKŁADNE I PEŁNE WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ORAZ ZŁOŻENIE JEJ W URZĘDZIE MIASTA SKIERNIEWICE WYDZIAŁ POZYSKIWANIA 

ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, UL. SENATORSKA 12 POKÓJ 212 DO DNIA 27.07.2018 ROKU. NIEPEŁNE LUB NIEPRAWIDŁOWE 

WYPEŁNIENIE DEKLARACJI MOŻE SKUTKOWAĆ NIE UWZGLĘDNIENIEM JEJ PRZY SPORZĄDZANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI. PRZED WYPEŁNIENIEM 

DEKLARACJI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE PLANOWANYM DO 

REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO: WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO – II 

EDYCJA: 

1. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację 

gotowości do wzięcia udziału w Programie.  

2. Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest zarejestrowana i prowadzona 

działalność gospodarcza. 

3. Wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli danej nieruchomości na wykonanie podłączenia budynku do 

kanalizacji sanitarnej (deklarację podpisują wszyscy współwłaściciele). 

4. Niniejsza deklaracja będzie stanowiła podstawę do wstępnej wyceny przez Miasto Skierniewice kosztów 

wykonania podłączenia wskazanej w deklaracji posesji do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Właściciele 

nieruchomości, którzy złożą wstępną deklarację, zostaną powiadomieni w terminie do 17 sierpnia 2018 roku o 

szacunkowej wartości zadania. W przypadku akceptacji wysokości koniecznego wkładu własnego właściciel 

nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia wniosku potwierdzającego chęć udziału w projekcie (Wzór 

wniosku zostanie opublikowany w terminie późniejszym). 

5. Złożenie wstępnej deklaracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez właściciela nieruchomości, dla której 

planowane jest podłączenie, na ewentualne wejście na teren nieruchomości przedstawicieli Miasta Skierniewice 

w celu prawidłowego  przygotowania wstępnej wyceny przyłącza. 

6. Faktyczny koszt wykonania przyłącza zostanie określony na podstawie cen jednostkowych za wykonanie 1m 

kanału i 1 sztuki studni rewizyjnej (lub adaptacji istniejącego szamba), określonych przez wykonawcę wyłonionego 

w przeprowadzonym przetargu oraz rzeczywistej długości trasy i uzbrojenia wykonanego na nieruchomości. 

7. W przypadku otrzymania dofinansowania przez Miasto Skierniewice ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania w ramach w/w programu, Właściciele 

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

(pomiędzy Miastem i właścicielem nieruchomości) rachunek bankowy. 

8. Wymagane będzie zachowanie przez właścicieli nieruchomości trwałości zadania, przez co rozumie się zachowanie 

efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc 

od dnia zakończenia zadania. 

9. Miasto Skierniewice dopuszcza możliwość nie złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w przypadku wpłynięcia zbyt małej ilości deklaracji od mieszkańców. 

I. DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, W KTÓREJ PLANOWANE JEST WYKONANIE 

PODŁĄCZENIA DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO  

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

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

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

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH W/W PROGRAMU  

MIEJSCOWOŚĆ ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

ULICA ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

NR BUDYNKU/LOKALU………………………….…………… KOD POCZTOWY ………………………………………………………………..  



ADRES DO KORESPONDENCJI  

MIEJSCOWOŚĆ ……………………………………………………………………………………………………………..……………………….……....... 

ULICA …………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………. 

NR BUDYNKU/LOKALU ……………………..……………………… KOD POCZTOWY……………………………………………….…………… 

TELEFON ………………………………………………………….. MAIL……………………………………………………………………………………… 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ  

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

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. DANE SZCZEGÓŁOWE 

1. LICZBA OSÓB, KTÓRE DOCELOWO BĘDA KORZYSTAĆ Z PODŁĄCZENIA:      ………………… osób  

2. CZY BUDYNEK JEST ODDANY DO UŻYTKOWANIA? 

□ TAK 

□ NIE 

Planowany miesiąc i rok oddania budynku do użytkowania ……….…..…..  

 
Oświadczam, że: 
Zapoznałem się z zapisami Programu Priorytetowego: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego – II edycja. 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis) 

 

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 swobodnego 
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 
Administratora 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: 

Opracowania przez Miasto Skierniewice wniosku o  dofinansowanie  
zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego 
Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

– II edycja 



Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Realizacja Programu Priorytetowego Wykonanie podłączeń budynków 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja (Uchwała Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi nr 114/XII/2016 z dnia 30.12.2016) 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Wojewódzkiemu 
Funduszowi 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 

podmiotom 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 

Miasto 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 danych, 
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 
niepodania 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) 
 

 

 


