
Wniosek o dofinansowanie usługi budowy podłączenia 

budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie 

Gminy Miasto Zgierz – edycja III  

(nabór III) 

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 deklarację gotowości do wzięcia udziału 

w programie  

I. DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  

ADRES DO KORESPONDENCJI I 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 2022-

2023, 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 zbiorczego 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 

III przyjętego uchwałą nr XXXII/396/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 lutego 

2021 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków 

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja 

III i akceptuję wszystkie warunki zawarte w programie. 

  



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 będą 

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 ilość ścieków 

odprowadzanych do kanału 

sanitarnego wyniesie: 

……..………………….. m3/ m-c 

5. Posiadam projekt budowlany 
na wykonanie podłączenia 

kanalizacyjnego 

□ TAK □ NIE 

6. Szacowana długość podłączenia:   ……………………………………….. m 

7.  Posiadam pozwolenie na budowę 
podłączenia kanalizacyjnego lub 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia 

robót  

□ TAK 
ZNAK I DATA DECYZJI  

………………………………………….  

lub 

TERMIN ZGŁOSZENIA 

…………………………………………….. 

□ NIE 

Wymagane załączniki:  
 projekt budowlany na wykonanie podłączenia  

 zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację usługi wykonania 

podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

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

(data i podpis) 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Prezydent Miasta Zgierza 

z siedzibą w Zgierzu, Plac  Jana Pawła II 16. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 

w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania oraz zawarcia i rozliczenia umowy 

o dofinansowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO. Dane osobowe będę 

przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 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 III” oraz Wykonawcy usługi. Dane osobowe będą 

przechowywane w terminach wynikających z przepisów dotyczących  realizowanego zadania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia 

danych oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczących zasad przetwarzania danych 

osobowych przez administratora oraz dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza pod adresem 

www.bip.zgierz.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza.  

http://www.bip.zgierz.pl/

