
ANKIETA DOTYCZĄCA BUDOWY PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE

Ankieta  ma  charakter  sondażowy.  Na  jej  podstawie  oszacowane  zostanie  zainteresowanie
mieszkańców  Gminy,  którzy  planują  budowę  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  przy
dofinansowaniu Gminy Milejczyce

Kontakt: Urząd Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. 85 657 90 70 wew. 25

Ankietę należy składać w Urzędzie Gminy Milejczyce w Referacie gospodarczym (pokój nr 4) 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

INFORMACJE O WŁAŚCICIELU/ WSPÓŁWŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI

Imię

Nazwisko

Miejscowość

Ulica, nr domu/lokalu

Telefon

E-mail

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

Miejscowość/ obręb geodezyjny

Nr ewidencyjny działki

Tytuł prawny do nieruchomości □ własność

□współwłasność

□ inne (jakie)
……………………………………

Ilość osób w gospodarstwie na dzień 
składania ankiety
Średnia ilość zużywanej wody na 
potrzeby gospodarstwa w

ciągu ostatnich 12
miesięcy  (stan  wg.  wodomierza  w m3 ,   
w przeliczeniu na 1 miesiąc)

Średnie zużycie wody w miesiącu wynosi

………. m3

………………………… ……………………………………

Miejscowość, data podpis osoby wypełniającej ankietę

Załącznik: mapa zasadn  icza obejmująca teren inwestycji  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  jest  Gmina Milejczyce  reprezentowana przez
Wójta (adres: ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce; kontakt: nr tel. 85 657
90 70, adres e-mail gmina@milejczyce.pl).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem  adresu
email: iod@ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  przekazania  Pani/Pana  pisma  organowi
właściwemu,  jak  również  w  celu  realizacji  praw  oraz  obowiązków  wynikających  
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

4) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z
uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą  podlegać
profilowaniu.

6) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych,  a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
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