........................................................

.....................................

imię i nazwisko

data

........................................................
adres zamieszkania

........................................................
........................................................
telefon kontaktowy

Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21 - 002 Jastków

Wniosek
Zwracam się z wnioskiem o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza:
wodociągowego
kanalizacji sanitarnej
1. Lokalizacja przyłączanej nieruchomości:
...............................................

.......................................................................................................

nr ewid. działki

obręb

................................................................................................................................................................
adres

2. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości:
zabudowa istniejąca
zabudowa projektowana





jednorodzinna
wielorodzinna (wskazać ilość lokali) .....................................................................................
zagrodowa
produkcyjna/usługowa* (rodzaj) ............................................................................................

3. Dobowe zapotrzebowanie wody:
3

4. Maksymalne zapotrzebowanie wody:

Qśd = .........................[m /d] – cele bytowe

Q maxh = ........................[m3/h] – cele bytowe

Qśd = .........................[m3/d] – cele technologiczne

Q maxh = ........................[m3/h] – cele technologiczne

Qśd = .........................[m3/d] – cele inne

Q maxs = ........................[dm3/s] – cele przeciwpożarowe
Q maxh = ........................[m3/h] – cele inne

5. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody
 tak
 nie
6. Rodzaj ścieków:
 ścieki bytowe
 ścieki przemysłowe
8.

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych
ścieków:
Qd=.......................[m3/d]

Planowany termin:

Poboru wody od ........................................................
Dostarczania ścieków od ...........................................

Jednocześnie oświadczam, że :
 Jestem właścicielem budynku, terenu.
 Jestem współwłaścicielem budynku, terenu.
 Jestem pełnomocnikiem właściciela budynku, terenu.
Sposób wysyłki warunków technicznych :
 Odbiór osobisty u pracownika
 Pocztą
Jednocześnie oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm. ) art. 32, ust. 4, pkt. 2.
........................................................
podpis wnioskodawcy

Wymagane załączniki do wniosku :
1) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu – 2 egzemplarze
(Zaleca się sporządzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
sytuacyjnej)

Umowa o zaopatrzenie w wodę/ścieki lub umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków*
3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
4) Inne: .......................................................................................................................................
2)

* niepotrzebne skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 ochronie
danych) informuję, iż:
1) Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002
Jastków tel. 81 502-04-25.
2) z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Jastków,
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków, tel. 81 502-01-41 e-mail: IOD@jastkow.pl.
3) Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e 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 RODO.
4) Twoje dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Jastków, tj. pracownikom
celem wykonania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Jastków zleci
wykonywanie czynności przetwarzania danych.
5) Podane przeze Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii
Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
6) Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Jastków dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
przenoszenia danych.
7) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 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.
8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

