
 
 

Gmina Uścimów 
Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów 

NIP 714-194-31-67, REGON 431019804 

tel. (81) 852-30-26, email: sekretariat@uscimow.org.pl 

 
……………….……………………………….. 

  (miejscowość, data) 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa: 

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

2. Adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci 

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

3. Numer telefonu/email 

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

WNIOSEK 

     O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

       DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony (Adres, numer działki, obręb) 

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

5. Obiekt (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat), (* niepotrzebne skreślić) :  
projektowany   istniejący      w przebudowie/ rozbudowie *  
posiada własne ujęcie wody         

6. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości/obiektu (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) :  

budynek mieszkalny jednorodzinny  zabudowa zagrodowa   budynek letniskowy 
inny (np. budynek mieszkalny wielorodzinny, plac budowy, budynek usługowy, budynek 

handlowy,.. ) 

7. Lokalizacja wodomierza: 

 budynek mieszkalny     budynek gospodarczy     studzienka wodomierzowa 

8. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

cele bytowe ………………………………………………………….m3/d 

cele technologiczne ………………………………………………m3/d 

cele przeciwpożarowe …………………………………………..m3/d 

cele inne ………………………………………………………………..m3/d 

10. Planowany termin poboru wody: …………………………………………………………………………………….. 

11. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 

Tak 

Nie 

12. Do wniosku załączam: 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 

wraz z opłatą  skarbową płatną na konto bankowe Gminy Uścimów: BS Łęczna O/Uścimów nr 72 

8693 0006 0000 0332 2006 0003. 

 

 
…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 



 
 

Gmina Uścimów 
Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów 

NIP 714-194-31-67, REGON 431019804 

tel. (81) 852-30-26, email: sekretariat@uscimow.org.pl 

 
Szczegółowa klauzula informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych w związku zawarciem umowy na dostawę wody z gminnej sieci 
wodociągowej 
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Urzędu Gminy Uścimów jest Wójt Gminy 

Uścimów, Adres: Stary Uścimów 37, 21-109 Uścimów, Kontakt: tel. 81 852 30 45, email: 
uscimow@lubelskie.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@uscimow.org.pl 
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych wynikających z 

przepisów prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora: 

a) jest niezbędność do wykonania umowy - Art. 6, ust. 1, lit. b ROD 
b) jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego – Art. 6, ust. 1, lit. c RODO 
c) jest zgoda osoby, której dane dotyczą – Art. 6, ust. 1, lit. a RODO. 
5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy 

podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 

dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 
b. do sprostowania swoich danych; 
c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
d. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność 
przetwarzania w okresie jej obowiązywania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zgody); 
e. do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody); 
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania. Podanie 

danych na podstawie zgody jest dobrowolne. 

Podstawy prawne: 

 Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 

WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie numeru telefonu w celu umożliwienia 
komunikacji elektronicznej Administratora z osobą fizyczną w w/w sprawie ……………………………….lub 
adresu e-mail …………………………………………… . 
 

…..…………………………………….. 
 (czytelny podpis) 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

mailto:iod@uscimow.org.pl

