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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych* 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej RODO, 
informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,  
42-286 Koszęcin; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036, a także pocztą 
tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, z dopiskiem 
„do Inspektora Ochrony Danych”; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku   
o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, złożonego zgodnie z art.19a ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz.1437 z późn. zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym  
w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych; 

Gmina Koszęcin 

Ul. Powstańców Śl. 10 

42-286 Koszęcin 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  

przyłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej 

 

………………………………….. 
(data wpływu / nr kancelaryjny)

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
1. Imię  i nazwisko / Nazwa: 

 
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu:………………………………………                               Adres e-mail:…………………………………………………………….. 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
budynek mieszkalny jednorodzinny     zabudowa zagrodowa       inny obiekt, jaki ……………………….………………………….. 

 
istniejący    w trakcie budowy    projektowany    planowane rozpoczęcie ………………… zakończenie …………………….budowy 

 
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres /  Nr działki / obręb 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków 

 

Qśd = ................ [m3/d] 

 

6. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
     Ścieki bytowe 
 
     Ścieki  przemysłowe 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń: 

7. Planowany  termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków : 
 

od  …....….……………………………… 

8. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      
        Tak 

       Nie              
9. Do wniosku załączam: 

      plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 
oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, w szczególności 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji   i zakresu działania archiwów 
zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

6) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych i prawo do ich sprostowania; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
 

        * dotyczy tylko osób fizycznych 

 

 
 
         …………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 
 


