Gorzów Wlkp. ……………………………..

(imię i nazwisko(lub nazwa )adres wnioskodawcy,w przypadku osób prawnych numer KRS albo wpis do ewidencji gospodarczej)

(adres do korespondencji)

Tel.:
WNIOSEK

*
o wydanie zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
*
***
Proszę o wydanie zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków na potrzeby :

budynku lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych (podać ilość budynków ):
…………………………………………………………………………………………………………………………….
budynku lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych (podać liczbę budynków, mieszkań, lokali):
…………………………………………………………………………………………………………………………….
obiektu innego niż mieszkalny (podać rodzaj obiektu oraz zapotrzebowanie na wodę w tym na wodę do celów
przeciwpożarowych):

…………………………………………………………………………………………………………………………….
*
istniejącego lub planowanego do budowy w miejscowości……………………….........................................................,

gmina……………………………………..przy ul.…………………………, na działce o nr ewidencyjnym:………………,

Zapewnienie jest mi niezbędne

***

:

celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
do celów związanych z podziałem działki. W przypadku podziału działki należy wskazać sposób podziału z
podaniem ilości działek uzyskanych po podziale:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
do innych celów (wskazać jakie):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Do Wniosku dołączam:
 aktualną mapę zasadniczą określającą usytuowanie nieruchomości/ działki w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej – 2 egzemplarze.**

........................................………………….
( podpis składającego wniosek )
*

niepotrzebne skreślić.
mapa zasadnicza nie jest obowiązkowa. Jej dołączenie może wpłynąć na sprawniejsze załatwienie sprawy. Może to być
kserokopia mapy. Istotnym jest, aby była w skali 1:500 lub 1:1000.
***
należy wskazać właściwe pole.
**

Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu
podjęcia działań niezbędnych do wydania zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 wraz z późn. zm.)
oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną poniżej.

........................................………………….
( podpis składającego wniosek )

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach
planowania, sprawozdawczości)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku

