
URZĄD GMINY W RADZANOWIE  

 ul.Płocka 32, 09-451 Radzanowo  

 tel.(24) 369 50 12, (24) 369 50 10   

           e-mail: sekretariat@radzanowo.pl 

  www.radzanowo.pl 

  

 

         Radzanowo, dnia……………………………. 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW  

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
 

□ WODOCIĄGOWEJ  

□ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

I. DANE WNIOSKODACY 

 

 

 

 
    (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa) 

 

 

 
  (miejscowość)      (ulica)                  (nr domu) 

 

 

 
     (kod pocztowy, miejscowość) 

 
     

 

  

(telefon kontaktowy) 

 

II. ADRES INWESTYCJI 

 

 

 
  (miejscowość)             (ulica)                (nr domu) 

 

 

 

                         

            (nr ewidencyjny działki/dziełek) 

 

III. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁĄCZANEGO 

□ istniejący  □ projektowany □ będący w budowie 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny 

□ budynek pod działalność gospodarczą  
   

     (podać rodzaj działalności) 

□ inne  
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IV. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

   

Liczba mieszkańców (osób korzystających z wody)  

 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę – średniodobowe oraz maksymalne godzinowe*: 

 □ na cele socjalno – bytowe                                                                         m3/h                     m3/dobę 

 

 □ na cele ppoż                                                                                                                      dm3/s 
 

 □ na inne cele (podać jakie)                                                                         m3/h                      m3/dobę 

 

V. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ŚCIEKÓW 

 

□ ścieki bytowe   m3/dobę 

 

□ inne ścieki (podać jakie)    m3/dobę 

 

 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody/dostarczania ścieków*…………………………………………….. 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

Do wniosku należy załączyć: 

□ Kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego z zaznaczoną planowaną lokalizacją przyłącza; skala mapy: 1:500 

lub 1:1000; 

 □  Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. akt 

notarialny); 

□   Inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku, np. pełnomocnictwo. 

 

VII. INNE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

 

 
Termin rozpatrzenia wniosku:  

- do 21 dni - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym w zabudowie zagrodowej) 

- do 45 dni - w pozostałych przypadkach 

 

 

 

 

  (miejscowość)    (data)          (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

□  właściwe zaznaczyć 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

  

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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, 

zwane dalej RODO) – informujemy, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 

Radzanowo. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:  

listownie: ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na  

stronie:    http://www.ugradzanowo.bip.org.pl, telefonicznie: (0-24) 369 50 10 

Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

email iod@radzanowo.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z tym przetwarzaniem danych. 

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

administratorze jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.).  

3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe 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 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

4.  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt.2  

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy 

administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, 

w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, 

którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 7. Informujemy, że mają Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), 

sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie 

określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).  

8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.  Z chwilą wniesienia sprzeciwu, 

jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie 

wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.  

………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 
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