
* niepotrzebne skreślić 

Sokołów Podlaski, dnia .............................. 

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

 

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

 

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

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa, adres wnioskodawcy, telefon, NIP, PESEL) 

 

Miasto Sokołów Podlaski       

ul. Wolności 21 

08-300 Sokołów Podlaski 

   

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Wnoszę o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości:  

 

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

 

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

 

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

 

........................................................................................................................................................... 
(lokalizacja, nr ew. nieruchomości, rodzaj i wielkość odwadnianych pow.) 

 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy:  

 

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

 

...........................................................................................................................................................  
 (nazwa ulicy –  nr ew. nieruchomości) 

 

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z ww. terenu szacuję na: 

 

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

 

........................................................................................................................................................... 
 (podać max. ilość wody opadowej i roztopowej w m³/s oraz średnią ilość wody opadowej i roztopowej w m³/rok) 

 

   

      

    ............................................................... 
                                                                                                              (podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 

 

 

Załączniki*:  

a) Aktualna mapa zasadnicza, w skali 1:500, z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości, do której ma nastąpić 

przyłączenie oraz przyległej ulicy bądź drogi wraz z lokalizacją przyłącza. 

b) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub oświadczenie o prawie do 

korzystania, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej statusu prawnego. 

c) Pełnomocnictwo osoby występującej w imieniu właściciela. 



Klauzula informacyjna 

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalzicji 

derszczowej i przekazaniem nam danych osobowych, informuję Panią/Pana, że:  

1) Administratorem danych osobowych Odbiorcy usługi jest Dostawca usługi. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania danych osobowych. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontakotwać poprzez 

e-mail: iod@sokolowpodl.pl oraz na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontankotwać we wsztstkich saprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci 

kanalziacji deszczowej oraz zawarcia i wykonania umowy dotyczącej odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych, a także w celach statystycznych. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione, przez Administratora, do przetwarzania danych 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz nie dłużej jak 5 lat po jej ustaniu. 

6) Odbiorca usługi posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi 

do organu nadzorczego.  

7) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Dostawca usługi jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawoym i jest nieobligatoryjne. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości wydania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci 

kanalziacji deszczowej oraz zawarcia i wykonania umowy dotyczącej odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych. 

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

 

mailto:iod@sokolowpodl.pl

