
………………………………..
(data wpływu/ nr kancelaryjny)

WNIOSEK 

o wydanie oświadczenia o możliwości
przyłączenia się do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wójt Gminy Istebna

Istebna 1000

43-470 Istebna

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

1. Imię  i nazwisko / Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziby:

3.Pesel/NIP:

4. Tel. kontaktowy:

5. Adres e-mail:

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

6. Informacja o rodzaju, przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

6.1. budynek mieszkalny jednorodzinny     zabudowa zagrodowa       inna zabudowa (jaka? …………………………..)

6.2. istniejący budynek     projektowany budynek

7. Lokalizacja nieruchomości/ obiektu (miejscowość, przysiółek, nr ewidencyjny działki, nr budynku):

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ: PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ:
8. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:*

Qd  = ................................ [m3/d] - cele bytowe

Qd  = ................................ [m3/d] - cele technologiczne

Qd  = ................................ [m3/d] - cele przeciwpożarowe

Qd  = ................................ [m3/d] - cele inne (jakie?………………………….)

10. Maksymalna dobowa ilość odprowadzanych ścieków:*

Qd  = ................................ [m3/d] 

9. Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny 
godzinowy:

Qśd = ................ [m3/d]

Qh  = ................ [m3/d]

11. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Ścieki bytowe
 Ścieki  przemysłowe

Wielkości ładunku zanieczyszczeń: ...………….....…………....... [kg/d]

12. Planowany termin :
• Poboru wody                       od ……………………………….
• Dostarczania ścieków         od ……………………………….

13. Czy nieruchomość posiada własne ujęcie wody?:
 Tak
 Nie

14. Do wniosku załączam:
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci 
uzbrojenia terenu
  aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji wnioskodawcy (w przypadku przedsiębiorców*)

* - do obliczeń należy przyjmować następujące dane wyjściowe:
• 0,1 m3/ dobę/ osobę – dla budynków jednorodzinnych,
• Ilość ścieków należy przyjmować z równą ilością wody.

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE:

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym wniosku  w celu  podjęcia  działań
niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  oraz  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych
(Dz.U. z 2019r., poz. 1781) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Data i podpis Wnioskodawcy……………………………………...…….      
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Załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

KLAUZULA INFORMACYJNA
informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie 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
(zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna realizujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy w Istebnej, który
jest  aparatem  pomocniczym  w  realizacji  zadań  Wójta,  Gminy  oraz  Rady  Gminy  jako  organów  administracji  publicznej.  Kontakt  do
administratora: 43-470 Istebna 1000, tel.:  +48 33 855 65 00, e-mail: urzad@istebna.eu Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się: pisemnie na adres Urzędu Gminy Istebna: 43-470 Istebna 1000 lub na adres e-mail: iod@istebna.eu .
W zależności od kontekstu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane w oparciu o podstawy prawne podane poniżej. Wybrany
kontekst  przetwarzania  warunkuje,  obowiązek  lub  dobrowolność  podania  danych,  cele  przetwarzania  oraz  okres  przetwarzania
danych osobowych.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
art.  6  ust.  1  lit.  e)  RODO -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora
lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii
lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie
zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują
odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
 Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa ciążących na administratorze jako jednostce samorządu gminnego. 
 Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych, stron postępowania lub z rejestrów publicznych.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków administratora wynikających w szczególności  z:
ustawy  z 8.03.1990 r.  o  samorządzie  gminnym,  ustawy  z  14.06.1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego,  oraz  szczegółowych
przepisów prawa zawartych w dokumentacji związanej z postępowaniem administracyjnym.
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.
 Podanie danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy. 
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 Cel przetwarzania danych: przygotowanie umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy.
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów.
 Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób
przewidziany w samej zgodzie.  
Przekazywanie danych.
W zależności od kontekstu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
• organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych,
powierzonych Administratorowi; 
• organom władzy publicznej  oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy; 
• podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie
wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.
• podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.
W zależności od kontekstu posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia,
o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.
Jeżeli  przekazane  informacje  są  niezrozumiałe  lub  oczekują  Państwo  uszczegółowienia  informacji  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo
żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym
siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.
W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu.

Zapoznałem/am się:

………………………………………………
podpis
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