
Wnioskodawca                                                                          Maciejowice dnia ................................... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

  ( oznaczenie wnioskodawcy, adres , telefon kontaktowy) 

Wójt Gminy Maciejowice 

  ul. Rynek 7 

  08-480 Maciejowice 

 

 

WNIOSEK 

           Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na umieszczenie przyłącza 

wodociągowego, kanalizacyjnego*/w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid działki 

…………………..położonej w miejscowości ………………………………… do działki o nr ewid. 

………………. położonej w miejscowości ………………………….. 

 

Oświadczam że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, zarządcą, 

dzierżawcą*/ przedmiotowej nieruchomości. 

Na w/w działce planuję budowę budynku jednorodzinnego, usługowego, produkcyjnego*/. 

 

 

 

                                                                                                            

……………………………………… 

                                                                                                                                 ( podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Kopię mapy zasadniczej( sytuacyjno-wysokościowej ) działki lub projekt zagospodarowania działki.  

2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. 

*/ niepotrzebne skreślić 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE 

PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W MACIEJOWICACH. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Maciejowicach informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych 
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie jest: 
Gmina Maciejowice  z siedzibą, w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, 
reprezentowana przez Wójta Gminy; 

2. Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy                     
w Maciejowicach obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art.                  
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 
2016 r. ; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa 
wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa 
powszechnie obowiązującego; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym 
czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa; 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w niniejszej sprawie. 

 

.............……………………………….. 

      (data, podpis) 

 


