
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 
LIV/1153/2021 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 listopada 2021 r.  

 
WNIOSEK  

o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z retencją wód 
opadowych  

na terenie Gminy Miasto Rzeszów 
 

Wypełnia Urząd Miasta:  

Data wpływu  

Numer ewidencyjny wniosku  

 
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY  

 

 
 
1. 

 
Imię i 
nazwisko  
wnioskodawcy  
 

 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 
2. 

 
Adres 
zamieszkania  
(siedziby) 
wnioskodawcy 
 

 

miasto………………………….kod pocztowy…………………………… 

ulica………………………………………………………………………...... 

nr domu/nr lokalu…………………………………………………………… 

 
 
 
3. 

 
Adres do 
korespondencji  
(wypełnić, gdy 
jest inny niż 
wskazany  
w pkt 2) 

 

 

miasto………………………….kod pocztowy…………………………… 

ulica………………………………………………………………………...... 

nr domu/nr lokalu…………………………………………………………… 

 
 
4. 

Dane 
kontaktowe  
 

imię i nazwisko……………………….……….......................................... 

telefon………………………………………………………...……………… 

e-mail……………………………………………………............................. 

 
 
5.  

Rachunek 
bankowy, na 
który należy 
przekazać 
dotację  
 

                          

imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku:  

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 



II. INFORMACJA O INWESTYCJI 
 

 
 
1. 

 

 

Rodzaj 

inwestycji  

 

Systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych, w tym: 
 

         - zbiornik naziemny szczelny o pojemności ………… l 

         - zbiornik podziemny szczelny o pojemności …………l 

         - ogród deszczowy  

         - oczko wodne o pojemności ……….. l, 
 

 
 
2. 

 

 

Lokalizacja 

inwestycji  

  

 

ulica…………………………………………………………………………….. 

nr domu / nr lokalu……………………………………………………………. 

nr działki…………………………….obręb…………………………………… 

księga wieczysta nr…………………………………………………………… 

 

 
3. 

Planowany 

koszt 

realizacji 

inwestycji 

 

 ……………………………………………………………………zł.  

 
 
 
4. 

Stan prawny 

nieruchomoś

ci, w której 

realizowana 

będzie 

inwestycja 

 

         - własność;  

         - współwłasność;  

         - inny (jaki?)…………………………………………………………. 

 
 
5. 

Planowany 

termin 

realizacji 

inwestycji 

 

……………………….. rok  

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może 

nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.  

6. Planowany 

sposób 

wykorzystani

a 

zgromadzone

j wody 

opadowej 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 
 

III. OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję zasady dotacji celowej na 
realizację zadań związanych z retencją wód opadowych na terenie Gminy 
Miasto Rzeszów. 

2. Oświadczam, ze nie posiadam żadnych zaległości podatkowych i opłat 
lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Miasto Rzeszów. 

    

          



Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku):  
(wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Urząd na każdej stronie 
za zgodność z oryginałem, oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu)   
 

         - Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. odpis z 
księgi  
 wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, 
akt notarialny darowizny,); 
- Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia inwestycji do właściwego organu 
na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji o ile 
jest wymagana; 

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy, np. do złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji, złożenia rozliczenia dotacji, odbioru kwoty 
przyznanie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji (w przypadku gdy 
Wnioskodawca działa przez pełnomocnika);   
   - Inne dokumenty (wymienić):…………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………...... 
  ………………………………………………………………………………………...... 
  ………………………………………………………………………………………...... 
 

 
 

                                                                                             
……………………………………. 

                                                                                                   podpis Wnioskodawcy  
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca danych osobowych 
Na podstawie 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 uchylania dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Prezydent Miasta 

Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych aktów prawnych wskazanych w 

niniejszym piśmie oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO, a w zakresie dobrowolnego podania numeru 

telefonu lub adresu e-mail podstawę prawną stanowi Pani/Pana zgoda. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dotację. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwałości zadania. (3 lat po zakończeniu zadnia).  

7. Posiada Pani/Pan na zasadach przewidzianych w RODO prawo do: 

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawienia), 
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, 
- wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony 
danych osobowych. 

       

mailto:iod@erzeszow.pl

