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Urząd Gminy Suchy Las 
 

  Suchy Las, dnia 12 listopada 2019 r. 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  
 

CHLUDOWO:   ul. Dworcowa, 

ZIELĄTKOWO: ul. Dworcowa, Daglezjowa, Szkolna, Leśna, Kręta. 
 

dotyczy przyłączania własnych instalacji  

do studzienek wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

 

Szanowni Mieszkańcy,  

w związku z zakończeniem procedur odbiorowych, Gmina Suchy Las informuje o możliwości przyłączenia 

własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach w Chludowie  

przy ulicy Dworcowej oraz w Zielątkowie, ulice: Dworcowa, Daglezjowa, Szkolna, Leśna i Kręta. 

 

1. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką Aquanet 

na odprowadzenie ścieków. Po otrzymaniu umów, Gmina Suchy Las niezwłocznie kontaktuje się 

telefonicznie z każdym mieszkańcem w celu jej odbioru. 

2. Rozpoczynając zrzut ścieków należy wypełnić formularz „Zgłoszenie odprowadzania ścieków”,  

w którym podaje się termin rozpoczęcia zrzutu ścieków. Druk można pobrać w urzędzie gminy  

(pokój 109) lub na stronie Aquanet pod adresem https://www.aquanet.pl/wnioski-dotyczace-

zawarciazmiany-umowy-na-dostarczanie-wody-ilub-odprowadzanie-sciekow,429.  

Wypełnione zgłoszenie należy wysłać pocztą lub mailowo na adres: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 

126, 61-492 Poznań, e-mail: klient@aquanet.pl 

3. Odcinek kanalizacji sanitarnej od budynku do studni jest instalacją własną mieszkańca, budowany 

jest we własnym zakresie i na własny koszt (nie wymaga dodatkowych odbiorów i uzgodnień). 

4. Informacja w sprawie wodomierza ogrodowego jest dostępna na stronie Aquanet w zakładce  

„Dla Klienta”. 

 

Uwaga: o możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej nieruchomości z ulic: Nad Torem  

w Chludowie oraz Sportowa, Zielona, Moraczewskich, Wyrzykowskiej, Wichrowa, Pogodna, Cyprysowa, 

Kasztanowa, Akacjowa, Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Świerkowa w Zielątkowie, powiadomimy 

Mieszkańców odrębną informacją. 

 

 

Informacji w sprawie udziela p. Anna Stachowiak,  tel.: /61/ 8926-285, pok.109 

e-mail: anna.stachowiak@suchylas.pl 
 



   

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,  
dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy 

Las, email: ug@suchylas.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie: iod@suchylas.pl. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego rozporządzenia.  
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
994). 
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi 
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.), a 
w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 


