
 

 

 

 

 

Ciechocin, dnia............…........... 

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

 Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
 

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

Adres zamieszkania lub siedziba
 

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

Telefon                                                                                                                                                           

                    Wójt   Gminy  Ciechocin 

        Ciechocin 172 

        87 – 408 Ciechocin 

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej / 

kanalizacyjnej 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci 

wodociągowej / kanalizacyjnej* obiektu położonego  w miejscowości……….………………………, 

nr ……………, działka o numerze geodezyjnym ………...……….., obręb 

……………….……………. 

 
A. Rodzaj obiektu: 

 • budynek mieszkalny jednorodzinny* 

 • budynek mieszkalny wielorodzinny*   

• obiekt inny (określić rodzaj)*…………………………………………………………………. 

• działka budowlana* 

 

B. Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na cele : 

 

• bytowo – gospodarcze    ……...…….. m³    

 

• technologiczne             ……...….…..m³     

 

• przeciwpożarowe    .…..……….m³ 

  

C. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków : 

 

      • bytowe * …………………...…. m³ 

      • przemysłowe*…………………………………………………………………………......… m³  

   

       

                                                                                                …………………………………… 

                               Podpis 

W załączeniu:  

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu.  



 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

* niepotrzebne skreślić 

 

   KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

     - Urząd Gminy Ciechocin 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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 - RODO) – 

zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 

Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin.
 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 

iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych.

 

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celu:
 

  wykonania umów zawartych z kontrahentami Gminy Ciechocin 
 

  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 

  ochrony Pani/Pana żywotnych interesów; 
 

  wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzone Administratorowi; 
 

  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być:
 

  podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 

  inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a 

następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa:
 

  dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15Rozporządzenia; 
 

  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być 
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 

  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
 

  prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
 

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 

zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez 

Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie 
przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

 


