
Wersja robocza Wydziału  z dnia 20.12.2021 

 
Wersja scalona ze zmianami 

 
UCHWAŁA 

Rady Powiatu Wrocławskiego  
 z dnia 20.12.2021 

 
w sprawie zasad udzielenia dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  

dotyczące obiektów małej retencji 
 

na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 oraz  403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) Rada Powiatu Wrocławskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące 
obiektów małej retencji, a w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji i sposób ich rozliczania. 

§ 2.  Postanowienia ogólne 

1. Udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczących obiektów małej 
retencji ma na celu doprowadzenie do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości 
objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą 
odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, 
na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.), lub odprowadzane w części, a także propagowanie 
wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu. 

2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż, 
budowę instalacji takich jak: 

- zbiornik retencyjny infiltracyjny, 

- skrzynki rozsączające,  

-studnia chłonna; 

-zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny  

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; 
podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; 

- elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na 
zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, 

wraz z koniecznym osprzętem 

 
3. Użyte w niniejszej uchwale określenia  oznaczają : 

1) dotacja celowa – dotacja celowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

2) zbiornik/i retencyjny/e – zbiornik/zbiorniki o minimalnej sumarycznej pojemności 
zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany, wynoszącej 2000 l  

3) polityka ekologiczna Powiatu Wrocławskiego – aktualizowany dokument pt. „Program Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego”; 



4) budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 
zarówno oddany do użytkowania jak i w budowie 

4. Z dotacji może skorzystać właściciel lub współwłaściciele nieruchomości zabudowanej  budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego.  

5. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność ułamkową, poszczególni współwłaściciele 
nie mogą się ubiegać odrębnie o  dofinansowanie inwestycji, a wniosek o udzielenie dotacji podlega 
zasadom zarządu rzeczą wspólną.   

6. Dofinansowanie nie obejmuje nieruchomości zabudowanej  budynkiem jednorodzinnym, w których 
prowadzona jest działalność gospodarcza (z wykorzystaniem lokali użytkowych). Wyjątek stanowią 
budynki mieszkalne, w których w danym budynku nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej 
przeznaczone jest pod działalność gospodarczą prowadzoną w lokalach użytkowych.  

7. Dofinansowanie  obejmuje pokrycie części kosztów instalacji określonych § 2 ust. 2 

8. Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte 
przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej. 

9. Dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na inwestycję 
określoną w § 2 ust. 2. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione 
w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Wrocławskim. 

10. Dotacja nie obejmuje refundacji innych kosztów niż określone w ust.10, a w szczególności 
wydatków na sporządzanie dokumentacji projektowej i opłat skarbowych. 

11. Rada Powiatu Wrocławskiego określa corocznie wysokość środków przeznaczonych na udzielanie 
dotacji celowych, na dofinansowanie inwestycji z ochrony środowiska, o których mowa w § 2 ust.2. 

12. Informacja o naborze wniosków, stanowiąca podstawę rozpoczęcia postępowań o udzielenie 
dotacji na inwestycje, o których mowa w § 2 ust.2, zamieszczana będzie na stronie: 
http://www.powiatwroclawski.pl, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków, po 
podjęciu przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego uchwały o rozpoczęciu naboru wniosków w danym 
roku budżetowym.  

13. Nabór wniosków w danym roku budżetowym trwa do wyczerpania środków przewidzianych 
w uchwale budżetowej w celu udzielenia dotacji z zastrzeżeniem ust. 17. 

14. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

15. W przypadku złożonych wniosków, które nie mogą być dalej rozpatrywane w związku 
z wyczerpaniem środków przewidzianych w uchwale budżetowej w celu udzielenia dotacji, 
Wnioskodawca zostanie poinformowany o braku możliwości udzielenia dotacji.  

16. Informacja o zakończeniu naboru wniosków, w związku z wyczerpaniem środków  przewidzianych 
w uchwale budżetowej w celu udzielenia dotacji, zamieszczana będzie niezwłocznie na stronie: 
http://www.powiatwroclawski.pl. 

17. Zarząd Powiatu Wrocławskiego może określić dodatkowy termin naboru wniosków, w związku 
z pozyskaniem dodatkowych  środków w danym roku budżetowym, na przedmiotowe dotacje. 

18. Przyznanie dotacji wymaga akceptacji Zarządu Powiatu Wrocławskiego.  

19. Dotacje będą udzielane w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitych kosztów inwestycji, 
o których mowa w § 2 ust. 2, nie więcej jednak niż:   3000 złotych. 

20. W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z innych programów finansowanych 
ze środków publicznych, inwestycja realizowana w ramach uchwały nie może być dofinansowana.  



21. Wnioskodawca odpowiada za złożenie wniosku na dofinansowanie inwestycji, na którą już otrzymał 
dotację z innych niż określone w uchwale  środków publicznych.  

22. Dotacja w ramach niniejszego programu może być przyznana raz na 10 lat dla nieruchomości. 

23. Dotacje mogą być udzielane podmiotom wymienionym w przepisie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

24. Informacja o przyznanych w danym roku dotacjach będzie publikowana na stronie internetowej 
Powiatu Wrocławskiego. 

 
§ 3.  Kryteria wyboru inwestycji. 

1. Dotacje udzielane są wyłącznie na inwestycje, o których mowa w § 2 ust.2 i które zostaną 
zrealizowane na terenie Powiatu Wrocławskiego. 

2. Warunkiem udzielania dotacji jest: 

1) zgodność planowanej inwestycji z inwestycjami z zakresu ochrony środowiska, o których mowa 
w § 2 ust.2; 

2) zgodność z polityką ekologiczną Powiatu Wrocławskiego; 

3) nieruchomość musi być przeznaczona na cele mieszkalne, przy czym dopuszczone 
są nieruchomości przeznaczone częściowo na działalność gospodarczą, w sposób opisany 
w §2 ust. 6; 

4) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja. 
Powyższy warunek nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, które mogą ubiegać się o dotację 
w oparciu o stosowną uchwałę podjętą zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.);  

5) zobowiązanie się do spełnienia wszystkich wymaganych prawem obowiązków związanych 
z inwestycją oraz  eksploatacją instalacji powstałej w związku z inwestycją, zwłaszcza przepisów 
Prawa Budowlanego oraz Prawa wodnego .  

3. Dopuszcza się montaż instalacji w obrębie nieruchomości, do której przylega nieruchomość na 
której znajduje się budynek Wnioskodawcy jeżeli stanowią jedną posesję, w tym na budynkach 
spełniających funkcje pomocnicze dla budynku jednorodzinnego.  

 

§ 4.  Zasady udzielania  dotacji.  

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu w danym roku kalendarzowym, w którym dotacja ma być udzielona, 
od dnia określonego w informacji o naborze wniosków na stronie internetowej Powiatu 
Wrocławskiego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 13 niniejszej uchwały.  

2. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) wymagane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

2) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;  

3) kopię dokumentu, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, 
akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, 
umowa najmu lub równoważne ) – do wglądu oryginały lub urzędowo poświadczony odpis 
dokumentu;  

4) W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości/budynku przysługuje więcej niż jednej 
osobie, wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania zgody wszystkich pozostałych 



współwłaścicieli oraz do dostarczenia upoważnienia do występowania w ich imieniu, w tym do 
podpisania umowy. 

5) Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska zobowiązane są przedłożyć uchwałę powołującą zarząd lub umowę 
powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę 
mieszkaniową oraz  zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej na 
wykonanie inwestycji, wyrażoną w formie uchwały, a także  upoważnienie właścicieli dla 
zarządu wspólnoty mieszkaniowej do złożenia wniosku.  

4. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w załączniku nr 1, będą zwracane 
Wnioskodawcom w celu ich uzupełnienia.  

5. Możliwe jest tylko jednokrotne uzupełnienie wniosku. 

6. Zarząd Powiatu Wrocławskiego dokonuje oceny zgodności złożonych wniosków z przepisami 
niniejszej uchwały. 

7. Wnioski o dotację w danym roku budżetowym rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia 
do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego. 

8. Warunkiem udzielania dotacji jest posiadanie przez Powiat Wrocławski środków finansowych 
przeznaczonych w budżecie na ten cel oraz zawarcie umowy cywilnoprawnej z Wnioskodawcą, 
którego wniosek zakwalifikuje się do uzyskania dofinansowania. 

9. Treść umowy obejmuje elementy uregulowane w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych.  

10. Podpisanie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku i wyrażeniu zgody przez Zarząd 
Powiatu Wrocławskiego. Wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywane są w terminie 
1 miesiąca od ich złożenia.  

11. Termin określony w ust. 10 ulega wydłużeniu o czas niezbędny na jednokrotne uzupełnienie 
wniosku. 

12. Wnioskujący o terminie i miejscu zawarcia umowy zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany 
we wniosku adres e-mail  a w przypadku jego braku na wskazany we wniosku adres do 
korespondencji . Przy podpisaniu  umowy Wnioskujący zobowiązany jest  okazać dowód tożsamości 
do wglądu.  

 
§ 5  Wypłaty oraz rozliczenia dotacji 

1. Termin rozliczenia dotacji upływa w dniu 30 listopada roku, w którym dotacja została 
udzielona.  

2. Dowody zakupu i montażu urządzeń, materiałów i usług,  faktura VAT lub rachunki, nie mogą 
być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy z Powiatem Wrocławskim. 

3. Wypłata środków dotacji nastąpi po: 

1) zgłoszeniu  zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem (zgłoszenia można dokonać 
osobiście, elektronicznie za pomocą platformy usług administracji publicznej e-PUAP lub 
na adres e-mail: os@powiatwroclawski.pl); 

2) potwierdzeniu przez upoważnionych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego pracowników 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, na podstawie kontroli, zakończenia zadania 
objętego dofinansowaniem;  

3) złożeniu pisemnej zgody na przeprowadzanie przez upoważnionych, przez Zarząd Powiatu 
Wrocławskiego, pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w okresie 3 lat od 



dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem, kontroli eksploatacji tej 
instalacji; 

4) przedłożenia  dokumentów rozliczeniowych obejmujących: 

a) oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu zadania zgodnie z umową  

b) faktur lub rachunków za zakup i montaż urządzeń, materiałów i usług związanych  
z wykonaniem instalacji;  

c) faktury lub rachunki muszą być opatrzone adnotacją „zgłoszono do dotacji na 
podstawie umowy z Powiatem Wrocławskim” z podaniem daty i nr umowy oraz kwoty 
dotacji; 

d) oryginały złożonych do rozliczenia dokumentów, faktur i rachunków zostaną zwrócone 
Dotowanemu po ich weryfikacji. 

4. Kserokopie dokumentów złożonych przy wniosku pozostają w dokumentacji stanowiącej 
podstawę do udzielenia dotacji. 

5. Podpisanie umowy, o której mowa w § 4 ust. 8 - 12, oznacza zobowiązanie Dotowanego do 
eksploatacji instalacji co najmniej 3 lata od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej 
dofinansowaniem. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 



Załącznik nr 1  
Do uchwały Nr ………………… 
Rady Powiatu Wrocławskiego 

 
………………………………. 
(miejscowość, data)  

 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego 
ul. Kościuszki 131 
50- 156 Wrocław 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji– zakup i 
montaż, budowę instalacji takiej jak:  

 zbiornik retencyjny infiltracyjny, 

 skrzynki rozsączające,  

 studnia chłonna; 

 zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny   

 przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego 

 elementy (stałe) do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających 
na zagospodarowanie  wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, 

wraz z koniecznym osprzętem. 

WYPEŁNIĆ CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Proszę o udzielenie dofinansowania na 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na terenie powiatu 
wrocławskiego. 

2. Kwota wnioskowanej dotacji …………………………………………………………………………………………………….. 
(50% kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej 
niż 3000 złotych brutto ) 

3. Kwotę dotacji proszę wpłacić przelewem na  konto nr : 
                          

w banku  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DANE DOTYCZACE WNIOSKODAWCY: 

1) Nazwisko i imię Wnioskodawcy/ów lub nazwa: 

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

2) Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu/lokalu) 

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



3) Adres do korespondencji**:  ……………………………………………………………………………………………... 
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu/lokalu) 

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

4) Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) P E S E L  lub nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INWESTYCJI 

1. Adres inwestycji: ………………………………………………………………………………………………………………… 

                                          (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu) 

2. Działka nr ………………………Arkusz mapy ………. Miejscowość ……………………………………………………… 
Obręb ……………………………………….. Gmina ……………………………… stanowiącej: 

własność / współwłasność / użytkowanie wieczyste/ inne* (jakie?)…………………,  

Nr księgi wieczystej……………………………………… 

3. Całkowita powierzchnia nieruchomości ……………………….. (m2), powierzchnia dachu (m2) 
……………………………………… powierzchnia utwardzeń (m2) …………………………………………….. 

 

DANE DOTYCZACE INWESTYCJI:  

1. Opis inwestycji  (krótka charakterystyka planowanych prac związanych z inwestycją): 

 Typ instalacji/inwestycji (np.: zbiornik retencyjny infiltracyjny, skrzynki rozsączające, 
studnia chłonna, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty 
szczelny, przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów 
do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub 
infiltracyjnego, elementy (stałe) do nawadniania; itp. ):  

(w przypadku konieczności dłuższego opisu można rozszerzyć opis i dodać załącznik dołączyć załącznik do wniosku ) 

 

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

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

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

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

a) Rodzaj i wielkość powierzchni nawierzchni, z której będą zbierane wody opadowe i 
roztopowe wyrażona w m2 (np. powierzchnia dachu, powierzchnia utwardzeń np. ciągów 
pieszych i jezdnych, inne – jakie?) 

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

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

b) opis planowanej  inwestycji (parametry techniczne, technologia wykonania, sposób  

       wykorzystania wód opadowych) 

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

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



 

2. Planowana pojemność łączna urządzeń/instalacji w ramach wykonywanej inwestycji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Planowany termin zakończenia wykonania: ………………………………………………………………… 

4. Wysokość przewidywanych kosztów  kwalifikowanych (w zł): …………………………………………………. 

 

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

*-niepotrzebne skreślić* 

**- podać jeśli jest inny niż zamieszkania 

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1. Wymagane oświadczenia (załącznik nr 2 do uchwały Rady) 
2. Klauzula informacyjna dla wnioskodawców / przedstawicieli wnioskodawców (załącznik nr 3 do uchwały Rady) 
3. Kopia dokumentu, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości 
4. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy)  
 

 



Załącznik nr 2 
 
do Uchwały Nr ………………… 
Rady Powiatu Wrocławskiego 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego NR ……………… w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji 
i akceptuję jej postanowienia. 

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli inwestycji i eksploatacji, w tym na 
przeprowadzenie oględzin i wykonanie dokumentacji fotograficznej przez upoważnionych przez Zarząd Powiatu 
Wrocławskiego pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w okresie od dnia przyznania dotacji do 
3 lat od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji. 

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Oświadczam, że nie uzyskałem/am  w ostatnich 10 latach  dofinansowania w ramach niniejszego programu.  

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Oświadczam, że nie korzystam z innych programów na ten sam cel finansowanych z innych źródeł. 

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia zgłoszenia zakończenia 
inwestycji objętej dofinansowaniem we wskazanej we wniosku lokalizacji. 

 ……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Oświadczam, że jako inwestor/-rzy będę/będziemy spełniać wymagane prawem obowiązki związane z realizacją 
inwestycji oraz późniejszą eksploatacją instalacji powstałej w związku z inwestycją, zwłaszcza dotyczy to 
przestrzegania przepisów Prawa Budowlanego w przypadku gdy inwestycja wymaga zgłoszenia lub uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz określonych przez Prawo wodne w przypadkach przewidzianych w tej ustawie. 

 ……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Oświadczam, że jest mi wiadome, iż w  przypadku naruszenia okresu trwałości Powiat Wrocławski ma prawo 
wypowiedzieć  umowę o dofinansowanie i żądać zwrotu udzielonej dotacji. 

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia wnioskowanej 
dotacji, zgodnie z  Rozporządzeniem 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) oraz 
na upublicznienie mojego imienia i nazwiska na stronach internetowych powiatu. 

……………………………………………………  

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 



Załącznik nr   3  
do uchwały Nr ………………… 
Rady Powiatu Wrocławskiego 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców / przedstawicieli wnioskodawców 

Zgodnie z 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 (dalej RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem przekazywanych danych osobowych Wnioskodawcy oraz osób, których dane zostały 
przekazane wraz z wnioskiem, jest Powiat Wrocławski.  

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała 
tel. 71 722 17 02, iodo@powiatwroclawski.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o 
dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy o dotację, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
Pani/Pan jest stroną) oraz w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. 
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.  

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres 
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez 
administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 
przeprowadzenia archiwizacji.  

5. Wnioskodawca oraz osoby, których dane zostały przekazane wraz z wnioskiem, posiadają prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 
przed jej cofnięciem.  

6. Wnioskodawca oraz osoby, których dane zostały przekazane wraz z wnioskiem, mają prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich 
danych osobowych narusza przepisy RODO.  

7. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z 
rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy.  

8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma 
obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

10. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

11. Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim 
Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.  

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY 

Zapoznałam/em się z treścią ww. klauzuli informacyjnej  

 

 ______________ ______________________ data, imię i nazwisko, czytelny podpis 


