
Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 2019 roku 

w sprawie: określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 

wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie 

Gminy Miasto Zgierz - edycja II oraz wzoru wniosku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz § 5 uchwały nr Xll/146/2019 Rady 

Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy 

podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz 

- edycja II 

§ 1. Określa się termin składania wniosków o dofinansowanie usługi wykonania podłączenia 

budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wzór 

wniosku. 

§ 2. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia należy złożyć na zasadach 

określonych w Programie wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II, stanowiącego załącznik do 

uchwały nr Xll/146/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II. 

§ 3. Wniosek należy złożyć w terminie od 22 października 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. 

w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać na 

adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. Datą złożenia wniosku jest 

data wpływu do Urzędu Miasta Zgierza. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 

okres 14 dni. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta 

zarządzam, co następuje: 

Zgierza. 



Załącznik do Zarządzenia Nr..M.±l{\JMldZ/M 

Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ...Mfl/.u&j... 2019 roku 

Wniosek o dofinansowanie usługi budowy podłączenia budynku do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz -

edycja II 

UWAGA! Program dotyczy tylko podłączeń budynków mieszkalnych, położonych na 
nieruchomościach na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA STANOWI 
JEDYNIE DEKLARACJE GOTOWOŚCI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE 

I. DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL 

ADRES DO KORESPONDENCJI 1 DANE KONTAKTOWE 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NR BUDYNKU/LOKALU KOD POCZTOWY 

TELEFON ADRES E-MAIL 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASNOŚĆ/UŻYTKOWANIE WIECZYSTE/INNE) 

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

NR BUDYNKU/LOKALU KOD POCZTOWY 

1. Deklaruję swój udział w ww. programie, planowanym do realizacji w latach 2019-2021, 
polegającym na wsparciu budowy podłączenia budynku do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. Równocześnie zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych z budową podłączenia 
budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

2. Deklaruję poniesienie części kosztów wykonania podłączenia budynku do zbiorowego 
systemu kanalizacyjnego. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków 
finansowych przez Gminę Miasto Zgierz oraz spełnienie wymogów stawianych przez 
Instytucję udzielającą dofinansowania. 

4. Zapoznałem/am się z treścią Programu wspierania budowy podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II przyjętego 
uchwałą nr Xll/146/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II i akceptuję wszystkie warunki zawarte 
w programie. 

(data i podpis) 



II. DANE SZCZEGÓŁOWE 

• BUDYNEK JEDNORODZINNY • BUDYNEK WIELORODZINNY 

• BUDYNEK ISTNIEJĄCY 

• NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA: 

• WYDANA OSTATECZNA DECYZJA - POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

• BRAK DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

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

2. CZY BUDYNEK JEST UŻYTKOWANY? 
• TAK • NIE 

Planowany miesiąc i rok: 

oddania budynku do użytkowania 

faktycznego użytkowania budynku 

3. SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 
WYNIESIE: m3/m-c, 

4. SZACUNKOWA ILOSC ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH 
DO KANAŁU SANITARNEGO WYNIESIE: 

m3/ m-c 
5. POSIADAM PROJEKT BUDOWLANY NA WYKONANIE 

PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNEGO • TAK • NIE1 

6. SZACOWANA DŁUGOŚĆ PODŁĄCZENIA: m 

7. POSIADAM POZWOLENIE NA BUDOWĘ PODŁĄCZENIA 
KANALIZACYJNEGO LUB ZGŁOSZENIE ZAMIARU 
PROWADZENIA ROBÓT 

• TAK 
ZNAK 1 DATA DECYZJI 

lub 
TERMIN ZGŁOSZENIA 

• NIE 

1 projekt budowlany na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego należy dostarczyć przed podpisaniem umowy z Gminą 

Miasto Zgierz, nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

Wymagane załączniki: 
- projekt budowlany na wykonanie podłączenia (jeśli wnioskujący/a posiada dokument na 

dzień składania wniosku)1 

- zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację usługi wykonania podłączenia budynku 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 



Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż: 
a) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Zgierz z siedzibą 

w Zgierzu, Plac Jana Pawła II16, adres e-email: e-urzad(5>umz.ZRierz.pl 
b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku 

0 udzielenie dofinansowania i zawarcia umowy o dofinansowanie, 
c) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. pkt 2) ustawy 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, zaś od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, 
tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

d) moje dane osobowe będę przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
1 Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu przyznania Gminie Miasto Zgierz dofinansowania na 
realizację zadania pn. „Program wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II", 

e) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej, 

f) moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rozpatrywania wniosku 
o dofinansowanie, zaś w razie przyznania dofinansowania do czasu zakończenia okresu trwałości 
projektu, 

g) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, 

h) od 25.05.2018 r. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie 
Pana/ Pani danych osobowych narusza przepisy, 

i) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uzyskania dofinansowania usługi wykonania podłączenia do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

czytelny podpis 


