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Imię i nazwisko: ……………………………………… 

 

Adres:………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………….. 

DEKLARACJA 

w sprawie kwalifikacji nieruchomości do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

   

Wyrażam zgodę, aby na podstawie danych podanych poniżej Gmina Skierniewice oraz podmiot przez nią upoważniony dokonał oceny 
warunków prawnych i technicznych możliwości montażu przydomowej oczyszczalni ścieków na wskazanej poniżej nieruchomości. 
 

Niniejsza zgoda na moment zgłoszenia nie powoduje powstania żadnych kosztów po stronie właściciela nieruchomości i nie 
zobowiązuje go do udziału w inwestycji. 
 

Ocena dokonywana jest na potrzeby powstania Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Poprawa funkcjonowania 
gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie Gminy Skierniewice w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj” w ramach pozyskanej z Ministerstwa Finansów subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie 
kanalizacji w tym m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

Adres nieruchomości: 
 

 

Numer działki: 
 

  Liczba mieszkańców:  

Numer obrębu: 
 

 Ilość budynków 
mieszkalnych: 

 

Powierzchnia działki: 
 

 Tytuł prawny do 
nieruchomości: 

 

 

Czy na nieruchomości znajduje się studnia? 
 

  

Czy na nieruchomości znajduje się szambo ? 
 

 

Czy na nieruchomości jest prowadzona 
działalność gospodarcza ? 

 

Jeśli Tak, to oświadczam, że POŚ nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Skierniewice w celach określonych w niniejszej deklaracji i 
przyjmuję do wiadomości, ze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z załączoną informacją. 

                

 

 

 
    …………..………………………………………..                                  …..……………………………………………………….. 
                  miejscowość, data                                                                                                                    podpis 
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Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osoby składającej Deklaracje w sprawie kwalifikacji nieruchomości do 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Tel. 468195600, adres e-

mail: sekretariat@gminaskierniewice.pl 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach doty-

czących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Admini-

stratora. 

3) Państwa dane osobowe zawarte w Deklaracji będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art.  6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w 

celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, to 

jest w celu dokonania oceny i kwalifikacji nieruchomości do udziału w inwestycji pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki 

ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w Gminie Skierniewice,  gdzie  podstawą prawną przetwa-

rzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe zawarte w Deklaracji będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania czynności określonych w 

Deklaracji oraz do czasu podjęcia przez Państwa decyzji o udziale w inwestycji, z uwzględnieniem okresów przechowywania 

wynikających z przepisów szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom działającym na zlecenie Administratora i z jego upoważniona, w celu 

dokonania czynności określonych w Deklaracji. Ponadto, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym 

dane w imieniu Administratora na podstawie umów, w tym dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do przetwarza-

nia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193  

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości udziału w projekcie. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oso-

bowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

        …………………………………………….. 
          czytelny podpis 


