
ANKIETA 
SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI 

 PŁAWNA-OSIEDLE - ETAP IA 
 

I. Informacja wstępna 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie informuje, że przystąpił do 

opracowania wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego -Ochrona Wód. 

W pierwszym etapie-Ia zamierzamy wybudować kanalizacje sanitarną na osiedlu w Pławnej 
(na planie orientacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej ZWiK Strzelin, etap Ia 
zaznaczono kolorem zielonym) w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, 
Cisowa, Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska (do wysokości nr 21 od strony Strzelina) oraz 
przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.  

Przewidywane  terminy realizacji etapu Ia: 
-rozpoczęcie realizacji- kwiecień 2019r. 
-zakończenie realizacji- listopad 2020r. 
Informujemy że ZWiK na swój koszt wybuduje sieć do granicy posesji/ na posesję wraz ze 

studzienką Dz 315. Przyłącze kanalizacyjne zgodnie z obowiązującym prawem musi wybudować 
na swój koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 
Postulowany termin wykonania przyłączy  kanalizacji sanitarnej- po wybudowaniu sieci, 
pompowni i podłączeniu do oczyszczalni ścieków po listopadzie 2020 r. 

Uzyskanie dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki jest uwarunkowane osiągnięciem 
założonego efektu ekologicznego. Jest on określony przez ilość mieszkańców podłączonych do 
nowobudowanej kanalizacji. włączenia do kanalizacji po jej wybudowaniu oraz zadeklarować ilość 
osób z  poszczególnych posesji mających korzystać z kanalizacji. Podpisane ankiety-deklaracje 
będą pomocne przy sporządzaniu wniosku  o dotację i pożyczkę do WFOŚiGW oraz pozwolą 
założyć harmonogram planowanych podłączeń do kanalizacji przez mieszkańców w najbliższych 
latach.  Prosimy o rzetelne i jak najszybsze  wypełnienie  ankiet i przekazanie ich do Pani Sołtys. 

II. Formularz ankiety 

Informacje formalno-prawne 

1 Dokładny adres nieruchomości   

2 Nazwisko i imię właściciela nieruchomości   

3 
Nazwisko i imię użytkownika nieruchomości                    
(wypełnić tylko wtedy gdy użytkownikiem nie jest właściciel) 

  

4 Liczba zamieszkałych osób w budynku/mieszkaniu 
………………………….. …………. 

/Podać liczbę/ 

5 

Jeśli istnieją wiarygodne przesłanki że w ciagu najbliższych 

dwóch lat liczba zamieszkałych osób w budynku/mieszkaniu 

może ulec zmianie, to podaj przewidywaną po tym okresie 

liczbę osób 

………………………….. …………. 

/Podać liczbę/ 



Deklarowany termin włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podpisania umowy ze 

ZWiK Strzelin na odbiór ścieków                                                                                                              

/ postaw znak X we właściwej rubryce/ 

1 
Zobowiązuję się do podłączenia w terminie 3 miesięcy od dnia 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 
  

2 
Zobowiązuję się do podłączenia w terminie 6 miesięcy od dnia 

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 
  

3 
Zobowiązuję się do podłączenia w terminie 12 miesięcy od dnia 
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 

  

4 
Zobowiązuję się do podłączenia w innym terminie    /należy podać 

w jakim terminie/ 
  

5 
Nie zamierzam się podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.                                                                      
/napisać z jakiego powodu/ 

  

 
Osoba wypełniająca ankietę (imię i nazwisko): …………………………………………………………………… 
Nr telefonu, email (nie obowiązkowo): ……………………………………………………………………………….. 
Prosimy o złożenie ankiety do Pani Sołtys  jak najszybciej , nie później niż do 27.07.2018r. 
 

 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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, informujemy, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – iod@strzelin.pl 
2. Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą w celu:  

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie,  

 w celu realizacji umów z kontrahentami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie,  

 w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres wymagany 

przepisami prawa. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

7. Podanie tych danych jest: 

 obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,  

 dobrowolne gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.  
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Strzelinie w wyżej wymienionym celu. 

 

 

Data wypełnienia ankiety: ……………………………….   Czytelny podpis: ………………………………………. 
 

mailto:iod@strzelin.pl

