
 
Wniosek o dotację  

ze środków finansowych pochodzących z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na podłączenie nieruchomości  

będących w użytkowaniu osób fizycznych do sieci kanalizacyjnej 
 
 

 
WSR-F.3037.3...................202.................... 

 

 

I. Dane Wnioskodawców/Pełnomocnika 

Nazwisko 
i  Imię 

 PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
telefon  e-mail  

adres 
zamieszkania 

kraj  
kod 
pocztowy 

 miejscowość  

ulica  
nr 
budynku 

 
nr 
lokalu 

 

 Wnioskodawca:  Pełnomocnik:  data pełnomocnictwa:  
Nazwisko 
i  Imię 

 PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
telefon  e-mail  

adres 
zamieszkania 

kraj  
kod 
pocztowy 

 miejscowość  

ulica  
nr 
budynku 

 
nr 
lokalu 

 

 Wnioskodawca:  Pełnomocnik:  data pełnomocnictwa:  
Nazwisko 
i  Imię 

 PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
telefon  e-mail  

adres 
zamieszkania 

kraj  
kod 
pocztowy 

 miejscowość  

ulica  
nr 
budynku 

 
nr 
lokalu 

 

 Wnioskodawca:  Pełnomocnik:  data pełnomocnictwa:  

 Dane dalszych Wnioskodawców podano na druku dołączonym do niniejszego wniosku 

II.  Informacje o nieruchomości, która została  podłączona do sieci kanalizacyjnej: 

WROCŁAW ulica:  
nr 
budynku 

 
nr 
lokalu 

 

nr Księgi 
wieczystej WR1K/_ _ _ _ _ _ _ _ /_ 

tytuł prawny  
do lokalu: 

 własność                    współwłasność 

 małżeńska wspólność majątkowa 

III. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja: 

numer 
rachunku  _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  
właściciel 
rachunku 

 

IV. Załączniki do wniosku: 

 Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawców - oryginał 

 
Protokół przeglądu technicznego przyłącza 
kanalizacyjnego z MPWiK (kopia i oryginał do wglądu) 

 
Umowa z MPWiK o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków (kopia i oryginał do wglądu) 

 
Faktury lub rachunki za wykonane prace związane  
z podłączeniem do kanalizacji (oryginały) 

 
Dowody zapłaty za wywóz nieczystości z szamba za okres 
ostatnich 6 miesięcy przed podłączeniem do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej (kopie) 

data  podpis(y)  



 

 

 Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).   

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych  Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z siedzibą we 
Wrocławiu. Możesz się skontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław  

 przez e-mail: wsr@um.wroc.pl  
 telefonicznie: +48 71 799 67 00.  

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.  
Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, 
 przez e-mail: iod@um.wroc.pl, 
 telefonicznie: 71 777 77 24 

Cele przetwarzania danych  Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na 
podstawie Uchwały Nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019.  

Podstawa prawna 
przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do podpisania i 
wykonania umowy o zawarcie której wystąpiłeś wnioskując o dotację.  

Okres przechowywania 
danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez minimum 10 lat, 
następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję  o ich 

zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą 
przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po 
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy danych  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  

 naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane  
z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

Prawa związane z 

przetwarzaniem danych 
osobowych  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem 
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).  

Prawo wniesienia skargi do 
organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.  

 

 

 
Wersja na dzień 22.06.2021 r. 

 

 


