
                           ……………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..
(imię, nazwisko lub firma)

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

……………………………………………….. UL. RATUSZOWA 1

62-300 WRZEŚNIA

………………………………………………..
(adres zamieszkania lub siedziba)

………………………………………………..
(telefon kontaktowy lub e-mail)*

WNIOSEK

 Zwracam  się  z  prośbą  o  wydanie  potwierdzenia  o  braku  możliwości

przyłączenia  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej  nieruchomości  położonej  w  miejscowości

……………………….., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ………………….

   Niniejszy wniosek zostaje złożony w związku z planowaną budową przydomowej

oczyszczalni ścieków na wskazanej powyżej nieruchomości.

    Potwierdzenie dotyczące niniejszego wniosku:

proszę odesłać na wskazany powyżej adres zamieszkania/siedziby

odbiorę osobiście

………………………………………………..
   (podpis wnioskodawcy)

Informacji  w  sprawie  wniosku  udzielają  pracownicy  Referatu  Inwestycyjnego  Urzędu  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni
pod  nr  tel.  61 640 40 73, 61 640 40 75
* dane potrzebne wyłącznie w przypadku wyboru osobistego odbioru potwierdzenia



Klauzula informacyjna

Zgodnie  z art.  13 ust.  1 i  ust.  2  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 (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego
dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Września  z  siedzibą  w Urzędzie
Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2)  kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni:  e-mail:  iod@wrzesnia.pl,
tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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  przechowywane  będą  w  czasie  określonym przepisami  prawa,  zgodnie  z  jednolitym
rzeczowym  wykazem  akt  organów  gminy  i  związków  międzygminnych  oraz  urzędów  obsługujących  te  organy
i związki,
6)  posiada Pani/Pan prawo żądania  od administratora  dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny.


