
…........................................................................                             …................................................... 
(imię i nazwisko/ firma)                                                                                                                                                                                                          (miejscowość i data) 

 

…........................................................................ 
(adres siedziby) 

 

…........................................................................           Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach 

(adres do korespondencji)                                                                                                            ul. Dworcowa 95                             

                                                                                                                                                     59-180 Gaworzyce 

…........................................................................ 
(telefon) nieobowiązkowe 

 

…........................................................................ 
(adres e-mail) nieobowiązkowe 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wnoszę o wydanie warunków 

technicznych przyłączenia nieruchomości: 

 

…................................................................................................................................................................ 
(miejscowość, ulica, numer domu, numer ewidencyjny działki, nr księgi wieczystej) 

 

do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*) 

 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania działką na cele budowlane, na terenie której   

istnieje/ jest planowana (-ny) *) 

 

…................................................................................................................................................................ 
(rodzaj i orientacyjna wielkość zabudowy) 

                                                                      

z potrzebami w zakresie dostawy wody i/ albo odprowadzania ścieków w ilości 

do …...............................m3/ miesiąc. 

 

Przyłącze (-a) zamierzam wykonać w terminie do …........................................................ 
                                                                                     (miesiąc, rok) 
 

Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej. 
                                           
                                                                                                                   ….................................................. 
                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 
Załączniki: 

1. Mapa zasadnicza- aktualna w skali 1:1000 lub 1:500- 2 egzemplarze 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (DO WGLĄDU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych 

1. Administrator Pani/Pana danych: Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-

180 Gaworzyce. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontakto-

wać się pod adresem: iodo@gaworzyce.com.pl 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna | czas przechowywania 

• Przyjęcie wniosku o wydanie warunków przyłączenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

zw. z ustawą o z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-

wadzaniu ścieków. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

4. Okres przechowywania 5 lat od zakończenia umowy 

5. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:, Prawo żądania dostępu do danych, Prawo żądania sprostowania da-

nych, Prawo żądania usunięcia danych, Prawo żądania ograniczenia przetwarzania, Prawo do wniesie-

nia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne do przyjęcia i roz-

patrzenia wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. 

 


