WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Stanin, dnia ...............................
Urząd Gminy Stanin
Stanin 62
21 – 422 Stanin
Wnioskodawca:
Imię i nazwisko / Nazwa - ….................................................................................................................
Dane adresowe - …...............................................................................................................................
tel. kontaktowy - …...............................................................................................................................
(Podanie tych danych jest dobrowolne i jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystywanie do usprawnienia kontaktu w celu realizacji wniosku)

Podmiot gospodarczy / Instytucja*: NIP ......................................... REGON ….................................
Wnioskuję o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci:

□ wodociągowej – zapotrzebowanie wody - …............................ (m3/d) ……........................... (l/s)
□ kanalizacyjnej – ilość odprowadzonych ścieków - …........................................................... (m3/d)
dla nieruchomości położonej w miejscowości ….................................................................................
na działce geodezyjnej nr ….................................................................................................................
Planowany termin poboru wody …................................ / odprowadzania ścieków …........................
Budynek:

Rodzaj zabudowy:

□ istniejący
□ projektowany

□ jednorodzinna
□ wielorodzinna
Czy posesja posiada własne ujęcie wody? □ TAK

□ NIE

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z:

□ własności,
□ współwłasności,
□ dzierżawy,
□ inny.
Dokument potwierdzający powyższy tytuł prawny do nieruchomości:
…...........................................................................................................…............................................
Odbiór wydanych warunków technicznych:

□ osobiście □ pocztą
Oświadczenie wnioskodawcy:
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celach związanych z przetwarzaniem i prowadzeniem
ww. inwestycji dotyczących przyłączenia do sieci.

….....................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) **
Załączniki:
–
aktualna mapa geodezyjna w skali 1:1000 do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami nieruchomości i
lokalizacją obiektu.
– …...................................................................................................................................................... .

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych i przetwarzanych w związku ze złożeniem niniejszego wniosku jest
Gmina Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, adres e-mail: stanin@stanin.pl, nr telefonu: 25 798 11 18.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail:
iodstanin@stanin.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków na jakich może nastąpić przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej.
4. Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c) RODO 1 w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Urząd Gminy Stanin – pracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych wykonujących swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
tj. kancelariom prawnym, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonywania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz
okres wykonywania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami jak również przez
okres przewidywany dla archiwizacji dokumentów zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7..Zgodnie z RODO przysługuje państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9..Podanie danych osobowych jest warunkiem wydania warunków przyłączenia nieruchomości oraz zawarcia umowy
i Wnioskodawca jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się z odstąpieniem wydania warunków
a w konsekwencji zawarcia umowy.
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

….....................................................
(miejscowość i data)

….....................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

□ Właściwe zaznaczyć
* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku osoby prawnej: podpis i pieczątka

Poniższe wypełnia pracownik Urzędu Gminy Stanin
Przedłożono do wglądu:

□ akt notarialny, □ wypis z księgi wieczystej (nr KW..............................),

□ umowę najmu / dzierżawy (z dnia ............................ zawarta od dnia ….......................................),
□ inne ….............................................................................................................................................. .
….....................................................
(data i czytelny podpis przyjmującego)

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) – nazwanego dalej RODO

