
Trąbki Wielkie,  dnia...............................

Urząd Gminy / 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 83-034 Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

Pełnomocnik:

............................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy

............................................................................................................................................................
adres zamieszkania / siedziby

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

............................................................................................................................................................
telefon kontaktowy / osoba kontaktowa

............................................................................................................................................................
adres e-mail

Inwestor: 

............................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa firmy

............................................................................................................................................................
adres zamieszkania / siedziby

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

............................................................................................................................................................
telefon kontaktowy / osoba kontaktowa

............................................................................................................................................................
adres e-mail

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / 
kanalizacji sanitarnej* projektowanego / istniejącego* obiektu.

1. Adres inwestycji:

miejscowość: .................................................

ulica: ..............................................................

nr działki: .......................................................

obręb: .............................................................

2. Obiekt: 

....................................................................................................................................................
(nazwa, rodzaj – budynek mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny)

3. Cel wykorzystania wody:

....................................................................................................................................................
(potrzeby bytowo – gospodarcze, produkcyjne, sanitarno – porządkowe, pielęgnacja zieleni, inne)

4. Jakość ścieków:

....................................................................................................................................................
(bytowo – gospodarcze, przemysłowe, inne)



Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wójt Gminy
Trąbki Wielkie z siedzibą: Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich przy ul. Gdańskiej 12, 83-034 Trąbki Wielkie, moich danych osobowych
w celu wykonania niniejszego polecenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

2. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  w  dowolnym  momencie  mogę  odwołać  udzieloną  zgodę,  pisemnie  na  adres  Administratora  danych
lub mailowo na adres: ugtrabki@pro.onet.pl  a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej  wycofaniem.

3. Mam  świadomość,  że  wyrażenie  niniejszej  zgody  jest  dobrowolne,  jednakże  bez  jej  wyrażenia  nie  jest  możliwe  wykonanie
wnioskowanej czynności.

........................................                                                                                                     ...................................................
               data                                                                                                                                      czytelny podpis 

Do wniosku należy załączyć:

1. Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych / mapę do celów projektowych 
w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem budowlanym.

2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
3. Dokument określający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
4. Dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku, np. pełnomocnictwo.
5. Opłata skarbowa 17 zł. od pełnomocnictwa.

Termin wydania warunków: do 45 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

* - niepotrzebne skreślić 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Trąbki Wielkie,  z siedzibą: Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich przy ul.  Gdańskiej 12,  83-034 Trąbki Wielkie,  z którą można
kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl lub telefonicznie pod nr 512 005 159.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej. 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 
6. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
b. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia skargi  do  organu nadzorczego  na  niezgodne  z RODO przetwarzanie  Pani/Pana  danych osobowych przez administratora.  Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


