
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta 

Gminy Mietków nr 228/2018 

z dnia 7 czerwca 2018 r.

WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEJĘCIE
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków

 na terenie Gminy Mietków

A: Wypełnia pracownik Urzędu  Gminy :...............................................................................

(pieczęć wpływu)

Wniosek Nr:                                                           Data wpływu …………………………………………………………

B. DANE INWESTORA

1.............................................................................................…...................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

2………………………………………...................................................................................……………………...

(adres zamieszkania/ siedziby)

3.........................................….......I................................….....I………….....…………I………........

(telefon komórkowy)                        (PESEL)                              (NIP)                           (e- mail)

4. W przypadku Inwestorów nie będących osobami fizycznymi

.................................................................I............................………………………..................…..

(REGON)                                                              (KRS)

C. PRZEDMIOT WNIOSKU

1. Rodzaj urządzenia, podstawowe parametry techniczne:
 ……………….......…………………………………………………………………………………..
 …………….......……………………………………………………………………………………..
 ………….......………………………………………………………………………………………..
 ………………………………….......………………………………………………………………..
2. Lokalizacja urządzenia (miejscowość, nr działki): ………………………………………....…
 ………………………………………………………………………………………………............
3. Data zakończenia budowy: …...........................................................................................

4. Wnioskowana kwota odpłatnego przejęcia sieci przez Gminę:
………………………...……………………………………………...........…………………………
……………………………………………………………………...........……………………………
……………………………………………………………………...........……………………………
5. Nr rachunku bankowego uprawnionego podmiotu (Inwestora):    
………………….....................…………………………………..................................................



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

D. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM:*
1. Warunki przyłączenia wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie;

2. Projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi;

3. Pozwolenie na budowę;

4. Zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub
pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu
na budowę);

5. Protokół odbioru sieci przez eksploratora sieci;

6. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

7. Dowód istnienia umocowania osoby podpisującej wniosek -  odpis z KRS, pełnomocnictwo;

8. Faktury i potwierdzenia zapłaty za wykonane urządzenia będącą przedmiotem wniosku;

9. Dokumenty  świadczące  o  prawie  do  dysponowania  gruntem  (księga  wieczysta,  akt
notarialny);

10.  Atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały;

11. Oświadczenia osób trzecich ( jeśli dotyczą np. zgody )

12. Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  sieci  zgodnie  z  sztuką  budowlaną  i
obowiązującymi  przepisami;

13.  Dokument potwierdzający ustanowienie służebności przesyłu.

Wszystkie  załączniki  do wniosku muszą złożone w oryginałach lub poświadczone przez
uprawnionego  pracownika  Urzędu  Gminy  w  Mietkowie  za  zgodność  z  okazanym
dokumentem.

E. OŚWIADCZENIE INWESTORA (*)

□ Oświadczam,  że  sieć  będącą  przedmiotem niniejszego  wniosku  wybudowałem/-  łam  w
całości ze środków własnych.

□ Sieć będąca przedmiotem niniejszego wniosku jest wolna od wszelkich obciążeń i praw
osób trzecich oraz brak jest jakichkolwiek ograniczeń w możliwości rozporządzania nią. W
przypadku  skierowania  jakichkolwiek  roszczeń  osób  trzecich  podważających  powyższe
oświadczenie, przejmuję na siebie odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń.

□ Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych
przez  Gminę  Mietków  oraz  akceptuję  warunki  przetwarzania  i  przechowywania  moich
danych osobowych.

       …………………………………
(podpis Inwestora/pełnomocnika

(*) zaznaczyć „x" w odpowiednim polu



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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  uchyleniem  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie  danych),  informuję,  że  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Mietków,  z
siedzibą w Mietkowie, przy ul. Kolejowej 35, reprezentowana przez Wójta Gminy Mietków 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisząc na adres  e-mail: ido@mietkow.pl
3.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Mietków w zakresie i  celu niezbędnym do realizacji
przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na Gminie Mietków, wykonania przez Gminę
Mietków zadania  realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i  wykonania umowy,  a także podjęcia
przez  Gminę  Mietków  działań  przed  zawarciem  umowy  lub  w  celu  dochodzenia  lub  obrony  przed
roszczeniami. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia  przez Gminę
Mietków działań związanych z przedmiotem wniosku.
4. Pana/Pani dane osobowe  będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie  podmioty uprawnione do uzyskania takich
danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia ,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzania o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Pełna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Mietków pod adresem: www.mietkow.pl. 

      

http://www.mietkow.pl/

