ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
GMINY MSZCZONÓW
96 – 320 Mszczonów, Spółdzielcza 105, tel.: (46) 858-00-81, fax: (46) 858-00-91

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/ KANALIZACYJNEJ*
Mszczonów, dn. ……...……………
Wnioskodawca:
…...………….……………………………..…
Imię i Nazwisko (lub nazwa firmy)
…………….………………….…………….. .
Ulica i nr
…………………………….……….…………
Kod pocztowy miejscowość
………………………………….…....………
Telefon kontaktowy
………………………………….………....…
E-mail:

Wniosek dotyczy określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci:*
□ wodociągowej
□ kanalizacji sanitarnej
posesji nr .............................przy ul. ..................................................dz. nr ............................
w miejscowości ...................................................... gmina .........................................................
Budynek*: □ istniejący; □ projektowany; □ w budowie.
Dodatkowe informacje o inwestycji: ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako
właściciel / współwłaściciel / najemca / dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać
jaki) ………………………………………………………………………...
Odbiór warunków : □ OSOBIŚCIE □ ODESŁAĆ POCZTĄ
(W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane
pocztą.)

W załączeniu:
.....................................................................
.....................................................................
..........……………………….
(czytelny podpis)
*odpowiednie zaznaczyć

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
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 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Mszczonów, ul. Spółdzielcza 106, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy 46 857 15 33.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w jednostce Panem Łukaszem Kalinowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
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. Odbiorcami Pani/Pana
danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
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 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

II. Klauzula informacyjna:
Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, ze na podstawie art. 27e ust.1 pkt
2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), w przypadku odmowy przyłączenia, wnioskodawcy przysługuje prawo do
złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B.

