Radzyń Podlaski,……...................
Dane wnioskodawcy:

...................................................
(Imię i nazwisko)

..........................................................
(Adres zamieszkania/siedziba podmiotu)

.........................................................
(Telefon)
……………………………………………
(NIP)

Wójt Gminy
Radzyń Podlaski

WNIOSEK
o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej
na działce nr …………………… położonej w miejscowości ……………………………..……………… .
Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania przyłączanej nieruchomości / obiektu:
1. Rodzaj obiektu budowlanego istniejącego/projektowanego/ w rozbudowie/przebudowie na
nieruchomości*:

□ budynek mieszkalny:
□ budynek / obiekt dla działalności gospodarczej lub inny:

…………………………………..……………………………….…………………………………...…...
/jednorodzinny, wielolokalowy /wskazać ilość lokali/, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej /wskazać ilość budynków/lokali/

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wymienić jaki)

2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością*:

□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste

Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę do celów**:

-

3

3

-

bytowych w ilości:

Q śd. ………….………….. m /d,

Q hmax. ………….………….. m /h

-

technologicznych w ilości: Q śd. ………….………….. m3/d,

Q hmax. ………….………….. m /h

-

przeciwpożarowych w ilości: …………………………………………… Q hmax. .………….………….. m3/h

3

wskazać ilość, typ i średnicę hydrantu

innych, wymienić jakie:…………………………………………………………………………………..…………………
w ilości: Q śd. ………….………….. m3/d,

Q hmax.

3

………….………….. m /h

Określenie sposobu zagospodarowania ścieków*:
Odprowadzanie ścieków nastąpi do:

□ sieci kanalizacyjnej /sanitarnej lub ogólnospławnej
□ własnej oczyszczalni ścieków
□ zbiornika bezodpływowego
Określenie rodzaju, ilości i jakości odprowadzanych ścieków:
Rodzaj odprowadzanych ścieków*:

□ bytowe
□ przemysłowe
□ inne, wymienić jakie: ……………………………………………..
Ilość i jakość odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe:***
Lp.

Rodzaj zanieczyszczenia

Ilość odprowadzanych ścieków (m3/d)

Jakość odprowadzanych ścieków

Przewidywany sposób odbioru warunków*: Osobiście / Wysłać pocztą na adres wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres e-mail)

Data złożenia wniosku ………….........................

………….......................................
/Podpis Wnioskodawcy/

* - wybrać odpowiednie
** - dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego budynku, zapotrzebowanie wody
do celów ppoż. obliczone wg projektu lub normy PN
*** - wypełnić w przypadku odprowadzania ścieków odbiegających swym składem od typowych ścieków bytowych

Załączniki do wniosku:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

ww. plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w art. 19a ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) może
być sporządzony na kopii mapy zasadniczej, sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, którą można nabyć
w Starostwie Powiatowym - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru lub na mapie do celów projektowych
z wnioskowanego terenu.

2. Dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski z siedzibą przy ul. Warszawskiej
32, 21-300 Radzyń Podlaski, tel.: (0-83) 413-18-00.
2. W Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za
pośrednictwem e-mail iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/
kanalizacyjnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku art. 19a ust. 4 Ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej lub działające na zlecenie organów
administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Radzyń Podlaski przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)
w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator
przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
2) sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub
uzupełnienia danych brakujących);
3) usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające
możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania.
W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc
jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
5) prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego
automatyzowania – dane osobowe w Urzędzie nie są przetwarzane w warunkach całkowitego automatyzowania);
6) prawo wniesienia sprzeciwu (o ile proces przetwarzania danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO - po
otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile
nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów
wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jeśli
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa (organem nadzorczym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. W przypadku, gdy podanie
danych jest dobrowolne, zostaje Pan/Pani o tym poinformowany/a.
10. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych,
które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby
decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych
wpływać.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO:

............................................................
Podpis

