
DANE INWESTORA / WNIOSKODAWCY 
                                                
................................................................................... 
(IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI LUB NAZWA FIRMY) 

 

................................................................................... 
 ADRES: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA 

 

................................................................................ 
TELEFON KONTAKTOWY    /    E-MAIL 

    

 

…............................................................................. 
NIP / REGON 

Mietków, dnia......................... 

 Zakład  Gospodarki  Komunalnej w Mietkowie                                                          
55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35 

tel. 071-316-81-85 

 

WNIOSEK 
O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW 
 

Proszę o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej oraz zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków na cele: 
 

□ dom mieszkalny jednorodzinny 

□ dom mieszkalny wielorodzinny 

□ dom letniskowy 

□ zakład usługowo- produkcyjny 

□ inny: .............................................. 

ilość osób 
w projektowanym/istniejącym 
 
budynku ….................... [osób] 
 

a) socjalno - bytowe w ilości :          Qd-..............[m3/dobę] 
 
b)technologiczne w ilości :             Qd-...............[m3/dobę] 

 
c)przeciwpożarowe w ilości :     Q 

ppoż- ...................[dm3/s] 

 
Adres w/w inwestycji: 
Budynek numer:...................................Działka o numerze geodezyjnym:…........................................ 
 
Nazwa ulicy:......................................................Nazwa miejscowości:.................................................. 
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania w/w nieruchomości wynikające z tytułu: 
 
…............................................................................................................................................................................................ 
własności, współwłasności, trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub inne 

                                                                                                       
                                                                           

…...............................................................                                                                                                                                                                                                   
data i czytelny podpis właściciela działki 

 

W załączeniu mapa zasadnicza z zaznaczonym obiektem i granicami działki oraz z naniesioną 
propozycją trasy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej. 
 
Niniejszy wniosek stanowi podstawę do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci i sporządzenia umowy o 
przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do 
jej sporządzenia dokumentów, w tym załącznika graficznego (mapy) oraz dokumentów nie dołączonych w chwili jego 
składania. 
 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, że: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Ko-

lejowa 35, 55-081 Mietków. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-

mail: iod@mietkow.pl 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę                                     

i odprowadzanie ścieków, której stroną będzie Pan/Pani w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Admi-

nistratora. 
5) Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia 

umowy czy realizacji usługi. 
6) Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich prze-
twarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. 

7) Jednocześnie informujemy, że można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz nie będą wykorzystywane                               
w procesach automatycznego profilowania. 

9) Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej czyli 
przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia 
postępowań) 
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