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

/miejscowość i data/ 

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

/Imię i Nazwisko/ 

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

/adres/  

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

/kod, miejscowość/  

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

/nr telefonu/ 

Wójt Gminy Biały Dunajec 

ul. Jana Pawła II 312  

34-425 Biały Dunajec 

 

WNIOSEK 

O wydanie informacji o braku możliwości podłączenia budynku do sieci  

kanalizacji sanitarnej 

 

Proszę o wydanie informacji o braku możliwości podłączenia budynku mieszkalnego 

istniejącego/projektowanego* położonego w miejscowości …………………………..….......... 

na działce ewidencyjnej nr ............................................. do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej. Na działce planuje się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków/ zbiornika 

bezodpływowego *.  

Informacja jest mi potrzebna celem przedłożenia 

w ………………………………………………………………………………………….……..  

w sprawie …………………………………………………………………………………..…… 

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

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………….……..  

Podpis wnioskodawcy 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Biały Dunajec 

jest: Wójt Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych w zakresie działania Urzędu Gminy Biały Dunajec, a także przysługujących Pani/Panu upraw-

nień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Biały 

Dunajec z Panią Pauliną Pysiewicz za pomocą adresu iod@bialydunajec.com.pl lub telefonicznie 

(18)2079521 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Biały Dunajec - przetwarza Pani/Pana dane oso-

bowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 

zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Biały Dunajec;  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Biały Dunajec; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana da-

nych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązu-

jącego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Biały Dunajec przetwa-

rzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Biały Dunajec. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określo-

nych  w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa 
 

mailto:iod@bialydunajec.com.pl

