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

Miasto Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21
08-300 Sokołów Podlaski
WNIOSEK
o zawarcie umowy dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Wnoszę o zawarcie umowy dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla
nieruchomości położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. ………………………………………,
dz. nr ew. ……………………………………………………………………………………………
Wielkość całkowita odwadnianej powierzchni wynosi …………………………………..m², w tym:
1. Rodzaj odwadnianych powierzchni:
a) powierzchnia asfaltowa oraz betonowa:…………………………………………………...m²
a) powierzchnia dachu:……………………………………………………………………….m²
b) powierzchnia z kostki betonowej:………………………………………………………… m²
c) powierzchnia brukowana, z trylinki, płyty chodnikowej:………………………………… m²
d) tereny zielone i nieutwardzone:……………………………………………………………m²
2. Rodzaj zabudowy:
a) tereny zabudowy luźnej, np. osiedla jednorodzinne i wielorodzinnej:…………………… m²
b) tereny zabudowy gęstej, np. stare miasto, stare dzielnice:………………………………...m²
c) tereny zabudowy zwartej, np. tereny przemysłowe:……………………………………… m²
Oświadczam, że jestem: właścicielem*, współwłaścicielem*, zarządcą*, najemcą*,
użytkownikiem*, użytkownikiem wieczystym*, samoistnym posiadaczem*, administratorem*,
inny* ……………………………………………………….………………………………………...
(wskazać inny tytuł prawny władania nieruchomością)

Zapoznałem /zapoznałam/* się z „Regulaminem odprowadzania wód opadowych i roztopowych
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Sokołowie Podlaskim”.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i wynikają z
posiadanych dokumentów bądź z rzeczywistego pomiaru.

...............................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)
Załączniki*:
a) Pełnomocnictwo osoby występującej w imieniu właściciela.
* niepotrzebne skreślić

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 email: 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.
Uwaga
Odbiorca usługi określa we wniosku wielkość odwadnianych powierzchni w zależności od rodzaju odwadnianej
powierzchni – pkt 1.
Dla odwadnianych powierzchni powyżej 10.000 m² i charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem rodzaju
odwadnianej powierzchni, dopuszcza się możliwość wskazania wielkości powierzchni zależnych od rodzaju
zabudowy – pkt 2.
Miasto Sokołów Podlaski zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji danych złożonych w niniejszym wniosku
pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, należy wypełnić wniosek dla każdej z nich.

