…………………………………
( imię i nazwisko )

…………………………...
( data )

…………………………………
…………………………………
( adres zamieszkania )

Wójt Gminy Osielsko
…………………………………
( nr telefonu )*

Wniosek
o uzgodnienie projektu technicznego zagospodarowania terenu inwestycji
w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód.
Stosownie do wypisu lub wyrysu w zakresie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu** dotyczących nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr………………………….
w miejscowości…………………………………..proszę o uzgodnienie projektu
technicznego budowlanego……………………………………………………….
( nazwa inwestycji, np. budowy budynku mieszkalnego z przyłączami, sieci kablowej)

……………………………………………………………………………………
na planie zagospodarowania terenu inwestycji.
…………………………….
( podpis Wnioskodawcy )
*

Podanie informacji w zakresie nr telefonu nie jest obowiązkowe. Wpisanie nr telefonu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z Wnioskodawcą.
Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody
należy złożyć pisemne oświadczenie w miejscu składania wniosku.
**
Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. Plan zagospodarowania terenu nieruchomości – 2 egz.
2. Wypis z rejestru gruntów lub akt notarialny – ksero potwierdzone za zgodność
z oryginałem.
3. Pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.
4. Decyzja o wyłączeniu gruntu nieruchomości z produkcji rolnej o bonitacji gleb
od I do IIIb lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze (nieleśne).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca wydania uzgodnienia w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031
Osielsko, telefonicznie: 52 324 18 00, e-mail: gmina@osielsko.pl
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować telefonicznie 52 324 18 80, e-mail: wybory@osielsko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.
4) Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym,
są nimi m.in. organy nadzoru, podmioty wykonujące usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądy,
organy kontrolne, ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa
prawna i faktyczna.
Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne,
jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
Pani/Pana praw.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
następnie zostaną usunięte.
6) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, można je sprostować.
Ma Pani/Pan także prawo żądania ich usunięcia, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
8) Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

…………………………….
( podpis Wnioskodawcy )

