
               Sonina, dnia ………………………… 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko osoby, nazwa podmiotu - instytucji /czytelnie/: 

………………………………………………………..  

………………………………………………………..       

Adres zamieszkania osoby lub siedziba podmiotu:  

    

………………………………………………………..  

tel. ………………………………………..  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

GMINY ŁAŃCUT SP. Z O.O. Z/S W SONINIE 251B 37-100 ŁAŃCUT 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy gwarantującej wykonanie uzbrojenia 

terenu zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717). 

 

 

 

 Zwracam się z prośbą o zawarcie w/w umowy na przyłączenie obiektu budowlanego 

tj. ..............................................................................................................., który zamierzam 

wybudować na działce (działkach) o nr .............................................. 

w miejscowości ..................................................... 

do sieci wodociągowej* i kanalizacji sanitarnej*. 

 

Jednocześnie informuję: 

- że jestem właścicielem w/w działki (działek)*, 

- zamierzam ją nabyć*, 

- ................................................................................................................................................. 

 

Załącznik: mapa ewidencyjna z podaną lokalizacją i numerem działki (działek).  

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                     Podpis:  

 

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

            

            

Verte 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z/s w Soninie 251B, 37-100 Łańcut. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@zetgieka.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i archiwizacji 

niniejszego wniosku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością realizacji wniosku. 

Niżej umieszczonym podpisem potwierdzam, że zapoznałem się z wyżej podanymi 
zapisami RODO i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku  
 
 
 
            
      …………………………………………………… 
         Data i podpis  


