
WRM-III-ZP.7011.1. 
_________________________________________________________

(nr rejestru organu właściwego do wydania warunków)
___________________________________________________

Płock, dnia ______________________________

(data)
___________________________________________________

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

__________________ ___________________

(kod pocztowy) (miejscowość)

___________________________________________________

(ulica)

___________________________________________________

(telefon kontaktowy)

___________________________________________________

(adres mailowy)

Urząd Miasta Płocka
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Referat Polityki Przestrzennej Miasta

 WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie 

wód opadowych i roztopowych

Zwracam  się  o  wydanie  warunków  technicznych  na  odprowadzenie  wód  opadowych
i roztopowych:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj (e) obiektu (ów), bądź robót budowlanych) 

zlokalizowanej w Płocku w obrębie ewidencyjnym nr   ______________________________

przy ulicy: ____________________________________________
działka (i) o numerze
ewidencyjnym gruntu: ____________________________________________

1. Powierzchnia:

• działki (działek) ogółem: ____________  m
2

• dachów: ____________  m
2

• ciągów komunikacyjnych (dróg, placów, parkingów): ____________  m
2



• terenów utwardzonych (innych niż powyżej): ____________  m
2

• terenów zielonych:  ____________  m
2

Ilość odprowadzanych wód deszczowych i roztopowych ____________  dm
3 

/ s

2.  Przeznaczenie  (projektowanego  /  istniejącego)  obiektu  budowlanego  oraz  planowany
sposób odprowadzenia wód opadowych: np. do cieku, rowu odwadniającego, do kanalizacji
deszczowej,  na  własny  teren nieutwardzony,  do  zbiorników infiltracyjnych lub  zbiorników
infiltracyjno-odparowywujących:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

                                                                    _____________________________
(podpis wnioskodawcy / pełnomocnika)

Załącznik:

1. Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500 / 1:1000 z propozycją zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
„RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wydania  warunków  technicznych  na  odprowadzenie  wód
opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo wodne”;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową
realizacji wniosku.


