
..................................................                                                 Woźniki, dnia …………………….r. 

          (Nazwisko i imię) 

 

...................................................                            
         (Miejsce zamieszkania) 
 

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

 

 ...................................................                                       Referat Inwestycji i Infrastruktury  

         (Numer telefonu)                                                                                  Komunalnej 

 

                                                                                         Urząd Miejski w Woźnikach 

                                                                                         ul. Rynek 11 

                                                                                         42-289 Woźniki 

 

Wniosek 
 

Proszę o wydanie  warunków technicznych zamontowania podlicznika dla potrzeb odliczania wody 

bezzwrotnie zużytej   tj. nie wpływającej do kanalizacji sanitarnej  do celu ...................................................... 

.................................................................................................w  ............................................................... 

(budynku mieszkalnego , usługowego)  położonego przy ul ........................................................................                   

w ...................................................... oznaczonej jako działka nr ..................................................................... 

obręb ...................................................... karta mapy .............................................................................   

właściciel: ................................................................................................      

Sposób odbioru zaświadczenia: 

□  odbiór osobisty 

□  wysyłka 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „rozporządzeniem” informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail; urzad@wozniki.pl, ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania warunków technicznych zamontowania podlicznika – art. 6 ust.1 lit.c. 

rozporządzenia;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu 

w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z procedurą wydania warunków technicznych zamontowania 

podlicznika oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 5 

lat.   

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku prawnego; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

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

podpis właściciela 

Załączniki: 
 mapę zasadniczą z wykreśloną trasą przyłącza wody oraz przewidywanym miejscem poboru wody w ogrodzie, 

pomieszczeniu gospodarczym, 

 rzut kondygnacji (piwnic lub parteru), na której zabudowany jest wodomierz główny, wraz z przebiegiem 

wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz proponowane miejsce zamontowania podlicznika. 


