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Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych
I. Dane podmiotu ubiegającego się o odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych
Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres do korespondencji:

Numer telefonu (opcjonalnie):

II. Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych
na podstawie Zarządzenia nr 0050.78.2013 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dn. 28.11.2013 r.
w sprawie zasad i warunków przejmowania przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych od inwestorów, którzy te urządzenia wybudowali z własnych środków

1. Przedmiot wniosku

2. Kwota wnioskowana
Łączna wartość przedmiotu wykupu ……………………………………………..(zł brutto)
Wartość poszczególnych składników……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

III. Załączniki do wniosku
Do wniosku załączam:
❑ Dokumentacja projektowa wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową naniesionym przebiegiem sieci
❑ Dokumenty wskazujące właścicieli nieruchomości, przez które przebiega sieć i potwierdzające tytuły
prawne do nieruchomości
❑ Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorców z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych)
❑ Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych nakładów na wybudowanie przekazywanych sieci
(faktury, rachunki, kosztorysy powykonawcze)
❑ Oświadczenie właścicieli działek lub wnioskodawcy, przez których teren przebiega wnioskowana do
przejęcia sieć o zgodzie na wejście w teren w celu jej budowy i dalszej eksploatacji
❑ Kserokopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę urządzeń kanalizacyjnych
❑ Oświadczenie kierownika budowy, iż sieć została wybudowana zgodnie z dokumentacją i sztuką
budowlaną
❑ Protokół odbioru sieci przez eksploatatora gminnej sieci kanalizacyjnej
❑ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
❑ Decyzja na użytkowanie sieci (jeżeli taka została wydana)

VII. Oświadczenie osoby ubiegającej się o odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych
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..................................................

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…………………………………...

