………………………………………..

Milówka, dnia ……………………

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Milówce
ul. J. Kazimierza 123
34-360 Milówka

Zgłaszam zamiar budowy przyłącza do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami – pismo znak
…………………………………. z dnia …………………………….
Nr ewid. działki ………………, miejscowość ………………
Do budowy zamierzam przystąpić w dniu ……………….

W załączeniu:
1 Plan sytuacyjny lub projekt (uzgodnione z odpowiednim podmiotem w przypadku kolizji przyłącza z infrastrukturą drogową lub inną infrastruktura techniczną).
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której wykonywane
będzie przyłącze.
3. Zgody właścicieli w przypadku jeśli przyłącze przebiega po działkach osób trzecich.

Oświadczenie o przedmiocie statusu prawnego w stosunku do nieruchomości
Ja , niżej podpisany
…………………… …………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko lub nazwa instytucji ubiegającej się o wydanie warunków na przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej)

legitymujący (a) się
…………………………………………………………………………………………………………
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

urodzony (a)
…………………………………………..……………………………………………………………..
(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały (a)
………………………………………………………………………………………………………...
(dokładny adres)

oświadczam, że jestem :
1) właścicielem
4) najemcą

2) współwłaścicielem
5) dzierżawcą,

3) zarządcą
6) inne …………………

nieruchomości zlokalizowanej w
……………………………..………………………………………………………………………...
(dokładny adres)

na działce o nr ewid.
………………………………….……………………………..……………
W przypadku nieuregulowanego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości w chwili składania niniejszego oświadczenie, inwestor zobowiązuje się do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających prawo własności podczas zawierania umowy
o zaopatrzenie w wodę.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest GZGK w Milówce z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 123 , 34-360 Milówka.
2. Dane przetwarzana będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018r. Poz.
1000) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku.
3. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących prze pisach.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GZGK w Milówce z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 123 , 34-360 Milówka moich
danych osobowych podanych powyżej w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości,
że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawa dostępu do treści tych danych,
uzupełnienia, uaktualnienie i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wnie sienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nad zorczego..

……………...…….…………………………………………….
(miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy)

