DEKLARACJA
dotycząca udziału w programie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na wsparcie podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Ja niŜej podpisany/a ...............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ...................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ...................................... wydanym przez .........................................
.........................................................................,

nr

PESEL

.................................................................,

telefon ………………………………….., telefon komórkowy …...............…………………………………..,
e-mail:

………………………………….........................,

deklaruję

chęć

uczestnictwa

w

projekcie

polegającym na podłączeniu budynku, w którym zamieszkuję do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Oświadczam, iŜ budynek znajdujący się na działce nr ….......................................................................
….......................... Kod:........................................Miejscowość:.........................................................................
Ulica:..................................................................Nr domu: …............................ Nr lokalu: ................................
Nr KW: ............................................................ który zamieszkuje jest moją własnością i na tej podstawie
mam prawo do dysponowania nim bezterminowo.

Oświadczam, iŜ w budynku, który ma zostać podłączony do zbiorczego systemu kanalizacyjnego nie
jest prowadzona działalność gospodarcza.
Oświadczam, iŜ mam świadomość i zgadzam się na to, iŜ projekt będzie realizowany przez Gminę
OŜarowice. WyraŜam zgodę na realizację projektu (budowę podłączenia do sieci kanalizacyjnej)
na nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę OŜarowice. Oświadczam, iŜ zgadzam się na to,
Ŝe przez pięć lat od wybudowania podłączenia będzie ono własnością Gminy OŜarowice uŜyczoną
właścicielowi posesji, natomiast po pięciu latach zostanie przekazane właścicielowi.
Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Deklaruję współfinansowanie przyłącza budynku, który zamieszkuję w wysokości ok. 10%, co przy
kosztach przyłącza wahających się pomiędzy 3.000,00 zł a 7.000,00 zł (w zaleŜności od długości i struktury
gruntu) wynosić będzie pomiędzy 300,00 zł a 700,00 zł. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w
środków przez Gminę. Oświadczam, iŜ w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez
Gminę OŜarowice niezwłocznie podpiszę stosowną umowę uŜyczenia przykanalika oraz przedłoŜę stosowną
dokumentację,w tym m.in. dokumentację potwierdzającą posiadane prawo do dysponowania nieruchomością
(wypis z księgi wieczystej).
...........................................................
(data i podpis)

WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Gminę OŜarowice danych osobowych zawartych
w deklaracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Oświadczam, iŜ przyjmuję do wiadomości, Ŝe:
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz realizacji Projektu;
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
moŜliwości udziału w Projekcie;
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

..................................................
(data i podpis)

