Radzyń Podlaski, dnia ...............................
...........................................................
Imię i nazwisko/Nazwa

...........................................................
Adres zamieszkania/siedziba odbiorcy usług

...........................................................
Tel. kontaktowy
(Podanie nr telefonu do kontaktu jest dobrowolne.
Podając numer telefonu kontaktowego wyraża Pani/Pan
zgodę na jego przetwarzanie do celów związanych z ww. sprawą)

..........................................................
NIP

Wójt Gminy
Radzyń Podlaski

WNIOSEK
o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z ze. zm.) oraz
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzyń Podlaski
uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/193/2021 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia
23 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r., poz. 3929) wnoszę
o zawarcie umowy
o
odprowadzanie
ścieków
z
nieruchomości
położonej
w …………………………...…… nr domu .…………..…… /nr działki .…..…….………,
obręb ewidencyjny …………………………...…… .
Rodzaj obiektu budowlanego*:
□ projektowany □ istniejący
□ budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny
□ budynek/obiekt budowlany przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej lub
inny…………………………………….
□ działka niezabudowana
Rodzaj odprowadzanych ścieków*:
□ bytowe □ komunalne □ przemysłowe
Ilość planowanych do odprowadzenia ścieków: ……………………. m3/d
Oświadczam, że jestem*:
□ właścicielem nieruchomości
□ współwłaścicielem – udział: ………… i oświadczam, że pozostali współwłaściciele
nieruchomości upoważniają mnie do podpisania umowy.
□ dzierżawcą
□ inne ………………………………………..
Dane poprzedniego właściciela (wypełnić tylko w przypadku zmiany właściciela):
- imię i nazwisko oraz adres …………………………………………………………………
- nr podwodomierza ………..………..… stan ..…….…. m3.
Wnioskodawca oświadcza, że*:
□ posiada przyłącze kanalizacyjne
□ korzysta z własnego zbiornika bezodpływowego
□ posiada przydomową oczyszczalnie ścieków

W załączeniu*:
□ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: akt notarialny/odpis z KW)
□ aktualny wypis z właściwego rejestru (spółki – KRS/ zaświadczenia o działalności
gospodarczej lub inny dokument)
□ inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości: ………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po
uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów oraz dokumentów nie dołączonych
w chwili jego składania.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych 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 złożenia i rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków.
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
z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeżeli Pani/Pan udostępni Administratorowi swój
numer telefonu w celu usprawnienia kontaktu z Panią/Panem, wówczas podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na
przetwarzanie takich danych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 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, 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.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu),
b) prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),
c) usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),
d) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może
przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania),
e) prawo wniesienia sprzeciwu (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),
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie danej
osobowej w postaci numeru telefonu kontaktowego.
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.
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.

……………………………
/Podpis wnioskodawcy/
* - wybrać odpowiednie i zaznaczyć krzyżykiem

