
 

 
Wniosek został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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Wersja 1/2018 

U R Z Ą D   G M I N Y   S U L Ę C Z Y N O  
 

ul. Kaszubska 26,  83-320  Sulęczyno 
tel/fax. /058/ 685-63-63, 685-63-98  

www.suleczyno.pl    sekretariat@ug.suleczyno.pl  
 

…………………………………………………..                 ……………………..……,  dn. ………………. 

…………………………………………………..            (miejscowość i data) 

………………………………………………….. 

        DANE WNIOSKODAWCY  
                 (imię i nazwisko, adres) 

Wójt Gminy Sulęczyno 
ul. Kaszubska 26 
83-320 Sulęczyno 

 

 
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Sulęczyno 

 
I. Dane organizatora kąpieliska:  
 

1. Imię i nazwisko albo nazwa organizatora: 
…………………..................................................................................................................... 

2. Adres: ………………………………………….…………………………………………………………………..………… 
3. Telefon: ………………………………………………., e-mail ……………….………………………..……………… 

 
II. Dane kąpieliska:   
1. Nazwa miejsca: ....................................................................................................................... 
2. Adres miejsca: 
………………………………………………………………………………………...........................................................
.....................................................................................................................................................           
3. Opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz 
współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska:  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
4. Długość linii brzegowej kąpieliska:  
..................................................................................................................................................... 
5. Przewidywalna maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska: 
……………………………………………………………….................................................................................... 
6. Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska:  
od …………………………………..……………………….. do …………………………………….……………………………….. 
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7. Opis infrastruktury kąpieliska:  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 w tym urządzeń sanitarnych: 

a) liczba toalet męskich ...................., 
b) liczba toalet damskich ...........................,  
c) liczba toalet dla niepełnosprawnych ..................., 

8. Sposób gospodarki odpadami  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
III. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane 
prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie 
zobowiązuję się niezwłocznie zgłaszać zmianę posiadanych  informacji zawartych w ewidencji 
kąpielisk Wójtowi Gminy Sulęczyno. 
 
 
 
 
 
..........................................                                                  ........................................... 
                  data                podpis  
 
 
Do wniosku dołącza się: 

1) kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4 – ustawy 
Prawo wodne, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa 
w art. 423 ust. 9 – w/w ustawy; 
2) aktualny profil wody w kąpielisku;  
3) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo 
wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego; 
4) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, 
jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska;  
5) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli; 
6) zgodę właściciela wód; 
7) właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska. 
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Uwagi: 
1. Na terenie Gminy Sulęczyno ewidencję kąpielisk prowadzi Wójt Gminy Sulęczyno. 
2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem w karcie ewidencji. Karta ewidencji zawiera: określenie 

organizatora i nazwy kąpieliska, nazwę, adres organizatora i kąpieliska, informacje dotyczące kąpieliska.  
 

Informacje dodatkowe : 
Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być 
otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie 
kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę 
Sulęczyno. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-
320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl; 

2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego m.in. z rejestrem kąpielisk na terenie Gminy Sulęczyno. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
a. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo wodne 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
………………………………………………. 
         podpis wnioskodawcy  


