
Firlej, dnia ...........….......……….........
WNIOSKODAWCA:

Imię i Nazwisko ...............................................................

Adres zamieszkania …....................................................

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

tel. kontaktowy ...............................................................
URZĄD GMINY FIRLEJ
ul. Rynek 1
21-136 Firlej

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do istniejącej projektowanej

do gminnej sieci: wodociągowej kanalizacji sanitarnej 

Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości:

letniskowa budynek mieszkalny

tylko działalność gospodarcza budynek mieszkalny i działalność gospodarcza

Określenie zapotrzebowania na wodę: Określenie przepływu ścieków:

bytowe .......... m3 /d bytowe .......... m3/ śr d .......... m3/ max h

produkcyjne .......... m3 /d produkcyjne/przemysłowe .......... m3/ śr d .......... m3/ max h
rodzaj produkcji: charakter dzialalności:

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

przeciwpożarowe .......... m3 /d wielkość zanieczyszczeń ścieku oczyszczonego *
ChZT: BZT5: zaw. og.

budowy (tymczasowo) .......... m3 /d .................. ................... ......................

inne, jakie: .......... m3 /d * rodzaj urządzeń podczyszczających:
............................................................. ...................................................................................................

Dodatkowe informacje: ..............................................................................................................................

Miejsce montażu wodomierza:

wewnątrz budynku studnia wodomierzowa

Odbiór warunków:

osobiście za pośrednictwem operatora pocztowego

..........................................................
Załączniki do wniosku:

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością

nieruchomości położonej w miejscowości ….............................................. przy ul. …...............................

nr domu .........; nr ewid. działki...............

czytelny podpis Wnioskodawcy

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

kopia aktulnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego
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czytelny podpis Wnioskodawcy
..................................................

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a
także                                                                                                                      

- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej (tel. 81 857 50 02,
adres e-mail: sekretariat@firlej.pl)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania warunków wykonania i odboru przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego oraz realizacji usług w wyniku wykonania przyłacza wodociagowego i/ lub kanalizacyjnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia., w szczególności Ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. (Dz.U.2015.139) oraz
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)
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