
     

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW 
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ*

  Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej* dla:

□                 budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana ilość mieszkańców ………)

□  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego (ilość lokali: ……….. ilość kondygnacji ……….)

□  inne (podać rodzaj obiektu)                                                                                                                                

Obiekt:

□ istniejący                            □ projektowany □ w rozbudowie

 posiada lokalne ujęcie wody (studnia głębinowa) □ tak □ nie

Lokalizacja nieruchomości :

            I                                                                   I           I        I     I                I      I                                                            I
                                  ulica                                        nr domu     nr działki                            miejscowość

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z WODOCIĄGU GMINNEGO

Cel Zapotrzebowanie na wodę Przewidywane wymagane ciśnienie w sieci

Max dobowe
[m3/d]

Max godzinowe
[m3/d]

Średnie dobowe
[m3/d]

Min.
[MPa}

Max.
[MPa}

Bytowe:

P-poż:  
• wewnętrzne
• zewnętrzne

Technologiczne

Inne:

Dla  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  należy  przyjąć  zapotrzebowanie  na  wodę  średnie  dobowe  =  0,1  m 3 x ilość  osób
zamieszkujących nieruchomość.

    ______________________________ 
Imię i nazwisko/nazwa firmy   
wnioskodawcy/ pełnomocnika 

   _______________________________
                      PESEL/NIP

   ________________________________
                         Adres

 ________________________________
                                Numer telefonu 

   ________________________________
                                    Adres e-mail 

    Zakład Obsługi Gminy

    ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń



ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI GMINNEJ

Ścieki bytowe
max. dobowe (m3/d)

Ścieki przemysłowe
max. godz. (m3/d)

Wody opadowe
(dm3/s)

Załączniki do wniosku:
1. W przypadku budowy przyłącza/instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub

szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz
innych obiektów. Ww. plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.2020 – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2020 poz. 1333  r. art 29a) może być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej
w  skali  1:500  (aktualna  mapa  to  mapa  pobrana  z  zasobów  Wydziału Geodezji,  Budownictwa  i  Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce budynek przy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15.

2. Kopia aktu notarialnego.
3. Notarialnie potwierdzona zgoda właściciela nieruchomości,  jeżeli  instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać

będzie przez nieruchomość nie należącą do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci.
4. Pełnomocnictwo – udzielone przez wnioskodawcę.

* niepotrzebne skreślić

Rzekuń, dnia ……………………………………..                                                ………………………………………………………….
                                       (czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z  art.  13 ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z 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) (dalej jako „RODO”), Zakład
Obsługi Gminy jako administrator danych informuje, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kolonia
1B, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolonia
1B, 07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem: zog@rzekun.net 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iodo@rtnet.pl
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych),
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

5. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacją obowiązków gminy polegających na wydobywaniu, uzdatnianiu i dostarczeniu
wody do odbiorców usług.

6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Administrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe  innym  podmiotom,  tylko  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  tym

w szczególności  do:  Urzędu  Gminy,  innych  urzędów  gmin,  komornikowi  sądowemu,  sądom,  inspektoratowi  ochrony
środowiska.

9. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji).
Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

10. Osoba,  której  dane dotyczą ma prawo do żądania  od administratora  dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo
do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie ich spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzja.

OŚWIADCZENIE 
Po zapoznaniu się z  informacjami  i  pouczeniami zawartymi w niniejszej  klauzuli,  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych .

……………………………………….
(data)

……………………………………….
(czytelny podpis)
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