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 (miejscowość)  

 
DEKLARACJA 

przystąpienia do projektu polegającego na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Komarów-Osada 
 
 
 

Ja, niżej podpisany (a) .......................................................................................................................... 

 ( imię i nazwisko) 

zamieszkały w...................................................................................................................................  

  (miejscowość, nr domu) 

poczta: .............. - ....................................................................... legitymujący/a się dowodem osobistym 

nr ………………… wydanym przez ………….………………………………………………………………….., nr 

PESEL ……………………………… Telefon:............................................................................ 

 

świadomy (a) odpowiedzialności karnej z art 233 § 1 KK za zeznanie nieprawdy, niniejszym 

 

oświadczam, że 

 
1. W moim gospodarstwie domowym stale zamieszkuje ............ osób. 

2. Deklaruje jako właściciel nieruchomości (działki/działek ) ozn. nr ewid. ................................................ 

obręb ...................................................., na których wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia 

ścieków położona w miejscowości .........................................................................................., podłączona 

zostanie do budynku mieszkalnego. 

3. Oświadczam, że budowa przydomowej oczyszczalni będzie realizowana tylko na działce/działkach 

podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie przekroczy granicy tej działki/działek. 
4. Jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia przez Gminę Komarów-Osada, iż budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków w moim przypadku jest nieekonomiczna i nie zostanę uwzględniony 

w projekcie to nie będę wnosił sprzeciwu oraz roszczeń z tego tytułu. 

5. Nie będę wnosił sprzeciwu w przypadku, gdy jedna oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie kilka 

gospodarstw domowych. 

6. Wyrażam zgodę na ułożenie sieci i przyłączy na działkach będących moją własnością oraz na dostęp do 

sieci i przyłączy oraz do przydomowej oczyszczalni ścieków umożliwiający naprawy i konserwację. 

7. Zobowiązuję się ponieść udział własny w projekcie w postaci utrzymywania wybudowanej 

infrastruktury w należytym stanie technicznym zgodnie z zaleceniami producenta oczyszczalni.  

8. Zobowiązuję się do wpuszczenia na teren mojej posesji osób upoważnionych przez Wójta Gminy 

Komarów-Osada, w sprawach związanych z projektem. 

9. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich 

elementów związanych z realizowaną inwestycją, w szczególności wizytacji oraz kontroli w miejscu 

realizacji projektu i kontroli dokumentów. 
10. Po realizacji projektu zostaną zachowane jego cele, w ciągu 5 lat od daty odbioru przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

mailto:poczta@komarow.pl


11. Oświadczam, że użytkowanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków nie będzie związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej ani działalności agroturystycznej. 

 

Warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Gminie Komarów-Osada” zostaną określone umową zawartą pomiędzy Gminą Komarów-Osada a 

właścicielem nieruchomości. 
 

 
 
 
 

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

( podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów - 

Osada  , adres e-mail: poczta@komarow.pl, tel. tel. 84 615 31 02, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 


