
       OŚ 12          OŚ.6331.       .20 

 

 

 

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca 
 ul. Jagiellońska 7 
32-010 Luborzyca 

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl 
tel/fax: 12 387 14 10 

Referat ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

Wniosek w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich 

I. Dane podmiotu  

Wnioskodawca 

Imię i nazwisko/Nazwa: 
 
 

Adres do korespondencji: 

 
 

Numer telefonu (opcjonalnie): 

Pełnomocnik (wypełnić gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika) 

Imię i nazwisko/Nazwa: 
 
 

Adres do korespondencji: 

 
 

Numer telefonu (opcjonalnie): 

http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/


 

 

 

 
V. Oświadczenie osoby składającej wniosek 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną 
załączoną do niniejszego wniosku. 

 
Data.......................................   Podpis.................................................. 

 

 

  

II. Opis sprawy 

Lokalizacja nieruchomości, na której doszło do powstania szkody 
 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu wnoszonego roszczenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkody powstałe w wyniku zmiany stanu wody na gruncie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Załączniki do wniosku 

Do wniosku załączam: 
❑     Oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości 
❑     Oświadczenie świadków zdarzenia 
❑     Ekspertyzy i opinie biegłych (rzeczoznawców itp.) 
❑     Zdjęcia 
❑     Rysunki, szkice 



Klauzula informacyjna administratora danych osobowych  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 tych danych oraz  
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 a) i b) Rozporządzenia. 
3. Dane przechowywane są przez 4 lata. 
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy, którym będą one niezbędne do wykonywania  
swoich obowiązków, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym na podstawie zawartej  
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 
5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. 
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
7. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu. 
8. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego  
webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl lub listownie na adres administratora danych (z dopiskiem „Do Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych”).  

 
 

 

 

  .....................................                                                       .................................................. 
               (data)                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 


