
str. nr 1 

 

 WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA 

 
 UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
                                                                                                        Data Proszę wpisać datę 

 

Wnioskodawca 
Nazwisko 

KOWALSKI 

Imię 
JAN 

Nazwa firmy 

 

NIP ( dot. Firm ) 

 

Adres zamieszkania/ siedziba 
Miejscowość 
PRZEDMOŚCIE 

Kod 

67-210 

Poczta 

PRZEDMOŚCIE 

Ulica 

KOLOROWA 

Nr budynku 

1 

Nr lokalu 

 

Dane kontaktowe 
Telefon* 

Podanie danych nie jest obowiązkowe lecz ułatwi ewentualny 

kontakt w sprawie wniosku 

e-mail* 
Podanie danych nie jest obowiązkowe lecz ułatwi 

ewentualny kontakt w sprawie wniosku 

 

WNIOSEK 
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej 1 obiektu 

 

Adres nieruchomości 
Miejscowość Kod Poczta 

jeżeli adres przyłączanej nieruchomości zgadza się z adresem wnioskodawcy wystarczy wpisać „J.W.” 

Ulica 

 

Nr posesji 

 

Nr działki 

 

Obręb 

 

Rodzaj planowanej zabudowy – właściwe zaznaczyć 
 Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny 

 Budynek użyteczności publicznej ( rodzaj )................................................................................. 

 Zakład usługowy........................................................................................................................... 

 Inne ( rodzaj )................................................................................................................................ 

 
1.Przewidywane zużycie wody – jeżeli wniosek dotyczy przyłączenia do sieci kanalizacji należy skreślić 

 

Qśr/d.........-........m3/d, qppoż....................-..................l/s. 

 

2. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków – jeżeli wniosek dotyczy budynku jednorodzinnego proszę wpisać „0,3” – 

rozliczenie ilości odprowadzanych ścieków dokonane będzie wg wskazań wodomierza. Podaną ilość należy traktować jako 

szacunkową 

 

Qśr/d........0,3..........................m3/d,  

 

3. Czy posesja posiada ujęcie wody własnej ( studnia ) :          □  TAK                        □  NIE     Proszę zaznaczyć właściwe 

4. Odbiór warunków :                                                                  □   OSOBIŚCIE           □ ODESŁAĆ POCZTĄ 
5. Do wniosku załączam2 :  

• Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 (w zakresie omawianej działki) – NIE MA KONIECZNOŚCI 

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, - NALEŻY ZAŁĄCZYĆ 

• Inne.........................................................................................................................................................................................  

 

                                                                                                                                                       Podpis osoby składającej wniosek 

          Proszę o podpis również na drugiej stronie pod klauzulą informacyjną 
..................................................... 

                                                                                                                                                                                    ( czytelny podpis ) 
                                                                                                                                                          



str. nr 2 

 
 
Klauzula informacyjna:  

 

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach ul. Brzozowa 3;  

67-210 Serby e-mail: zgk@zgkserby.pl 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

(IOD): iodo@zgkserby.pl lub pod adresem administratora  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie 

ścieków. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. b RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy. Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu lub 

adresu e-mail. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.  

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu lub adresu e-mail w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

2. Oświadczam, że wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia 

niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 

 

 

                                                                                                                                                       Podpis osoby składającej wniosek 

 

          ................................................. 

                                                                                                                                                                                                   ( czytelny podpis ) 

 


