
Jastrząb, data…………………………………. 

……………………………………… 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

…………………………………….... 

……………………………………… 

Adres 

……………………………………… 

Nr telefonu 

Urząd Gminy w Jastrzębiu 

Referat ds. Budownictwa  

i Planowania Przestrzennego 

 

 

WNIOSEK 
 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/ remont/wykonanie 

przyłącza wodociągowego/ (niepotrzebne skreślić) dla nieruchomości położonej 

w miejscowości …………………………… ul. ………………………… działka nr ……….  

1. Przeznaczenie wody na cele: ………………………………………… 

2. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda: 

a) Powierzchnia użytkowa: ……………………….m
2
 

b) Wyposażenie sanitarne: 

 Umywalka……………..szt. 

 Wanna………………….szt. 

 Natrysk…………………szt 

 Zlewozmywak………….szt. 

 Ubikacja………………...szt. 

 Sposób przygotowywania ciepłej wody………………………………… 

3. Ilość zamieszkałych/ zatrudnionych osób……………………..………. 

4. Powierzchnia działki ogółem……………………………….………..m
2
 

w tym: powierzchnia zabudowy……………………………………..m
2 

              
  powierzchnia terenów zielonych……………………………..m

2 

5. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody……………………….. 

 
Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w sakli 1:1000 lub 1:500 z naniesioną lokalizacją przyłącza wodociągowego; 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna (RODO). 



Załącznik nr 2 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  (RODO) 

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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jastrząb reprezentowana przez 

Wójta ( Plac Niepodległości 5 , 26-502 Jastrząb, Telefon: 48 628 48 60). 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 

realizacji ustawowych zadań urzędu wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest rozpatrzenie wniosku o 

ustalenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e – 

RODO. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Gminy Jastrząb; operator pocztowy oraz 

inne podmioty jeżeli będzie wynikało to z przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 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. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (kodeks 

postępowania administracyjnego). Ponadto dane osobowe mogą być zbierane od stron 

postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych  

do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia 

przez Administratora obowiązku prawnego wskazanego w pkt. 2. 

 

 

 

 

 

…………………………. 

podpis 

 


