.............................................

Babimost, dnia ...........................

Nazwisko i imię

.............................................
ulica

.............................................
kod – poczta

………………………………

wyrażam zgodę na podanie nr telefonu do kontaktu z moją osobą w celach urzędowych.

Nr telefonu do kontaktu

Urząd Miejski
w Babimoście

W związku z planowanym włączeniem nieruchomości położonej w Babimoście przy
ul. ………………………….………nr ………………….…do gminnej sieci wodociągowej
zwracam/y* się z prośbą o wyliczenie poniesionych nakładów finansowych na budowę
przyłącza wodociągowego przez Gminę Babimost zgodnie z kosztorysami powykonawczymi
w granicach nieruchomości, której jestem/jesteśmy właścicielem/współwłaścicielami,
użytkownikiem/użytkownikami*.
Ponadto oświadczam/y*, że wyraziłem/am/liśmy* zgodę na wykonanie przyłącza
wodociągowego w obrębie mojej/naszej* nieruchomości przez Gminę Babimost.
Koszty budowy ww. przyłącza wodociągowego zobowiązuje/my* się zwrócić Gminie po
podpisaniu stosownej umowy.
Wobec powyższego proszę/prosimy o sporządzenie umowy określającej zasady zwrotu
poniesionych przez Gminę Babimost nakładów na budowę przyłącza wodociągowego
w granicach nieruchomości stanowiącej moją/naszą* własność.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 L 119, s. 1) informuję,
że:
1. Administratorem Pana/i danych jest Burmistrz Babimostu z siedzibą ul. Rynek 3
66 – 110 Babimost;
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Babimoście jest Aleksandra
Krasińska, e-mail: informatyk@umbabimost.pl, nr tel.: 683513877;
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu uzyskania zgody na włączenie
nieruchomości do Gminnej Sieci Wodociągowej na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.);
4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a);
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących
naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i
zobowiązany/a do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją
niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

…………………………
podpis
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Poniesione przez Gminę Babimost koszty wykonania przyłącza wodociągowego
na nieruchomości położonej w Babimoście przy ul. …………………………….,
stanowiącej własność ……………………………………………………………….
Projekt przyłącza

- 250,00 zł

Wykonanie przyłącza – dł. przyłącza …………….. mb x 80,00 zł = ……………… zł
Przejście wodociągu przez ścianę fundamentową budynku

80,00 zł

Zakup i montaż zaworu odcinającego

30,00 zł

Tyczenie przyłącza, geodezyjny pomiar powykonawczy
Inne nie wymienione wyżej koszty

180,00 zł
………… zł

Razem ………………….. zł netto
Należny podatek VAT 23% ………………….zł
Ogółem …………………. zł brutto
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