
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DRUK DLA PROJEKTANTÓW SIECI 

 

    

         

 

 

 

 

 

Gminny Zakład Komunalny 

Żołędowo ul. Jastrzębia 62 

86-031 Osielsko 

WNIOSEK 
o wydanie warunków technicznych na: 

 

 budowę sieci wodociągowej 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej 

 budowę przepompowni ścieków 

 inne: ............................................................. 

…………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
(data wpływu/ nr kancelaryjny) 

 

DANE ZLECENIODAWCY 

1. Pełna nazwa firmy /  Imię i Nazwisko (wraz z upoważnieniem inwestora do reprezentowania go przez zleceniodawcę)* 
 

 

 
2. Adres siedziby / Adres do korespondencji  * 
 

 

 
3. tel. kontaktowy i adres e-mail  (nieobowiązkowe) 

 

 

 

DANE INWESTYCJI 

4. Lokalizacja inwestycji (miejscowość i ulica) 

 

 

 

5. Numery geodezyjne działek 

 

 

 

6. INWESTOR  (pełna nazwa firmy /imię i nazwisko / adres do korespondencji) 

 

 

 

tel. kontaktowy (nieobowiązkowe) ……………………………… 

12. ZAŁĄCZNIKI 
- kopia aktualnej mapy w skali 1:500  z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (szkic planowanej inwestycji) – 2 egz. 

- pełnomocnictwo lub kopia umowy z Gminą Osielsko  

- zestawienie działek objętych projektem 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI ADRESU E-MAIL/NUMERU TELEFONU: 
Zgodnie z przepisami art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego adres e-mail/numeru telefonu zawartego w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z 

możliwością kontaktu w sprawach dotyczących wniosku. 

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w postaci mojego adresu e-mail/numeru telefonu  może skutkować brakiem możliwości kontaktu Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Żołędowie  w sprawach dotyczących wniosku. 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail/numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Odbiór warunków:   osobiście       odesłać pocztą 
 

 
 

 

 właściwe zaznaczyć znakiem „X” 

*/ Niepotrzebne skreślić 

 

Termin wydania warunków do 30 dni od otrzymania prawidłowego wniosku. 

……………………....              ………………................................................. 
                  (data)                                          (czytelny podpis wnioskodawcy*/pełnomocnika*/) 



 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

STOSOWANA W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO ETAPU PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ /  

KANALIZACYJNEJ ORAZ ETAPU BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (DO DZIAŁAŃ PRZEDUMOWNYCH) 
 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych i przetwarzanych w związku z przystąpieniem do etapu projektowania 
sieci wodociągowej / kanalizacyjnej oraz etapu budowy przyłącza wodociągowego (do działań przedumownych) jest Gminny 

Zakład Komunalny w  Żołędowie, ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Gminny Zakład Komunalny w  Żołędowie,  

ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko  można kontaktować sięz Administratorem za pomocą adresu  

e-mail: sekretariat@gzk-zoledowo.pl lub nr tel. 52 328 26 00; 
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą 

adresu: kielbon@ido.edu.pl lub tel. 729 057 572; 
4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w celu: 

-rozpatrzenia wniosku o wydanie informacji na temat możliwości podłączenia do sieci wod-kan; 

-rozpatrzenia wniosku o określenie warunków na jakich może nastąpić przyłączenie nieruchomości  
do sieci; 

-uzgodnienia projektu technicznego budowy przyłącza; 

-przystąpienia do działań przedumownych, w tym przyjęcia zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza 
wodociągowego/kanalizacyjnego, zgłoszenia gotowego przyłącza w celu dokonania odbioru technicznego przyłącza, odbioru 

wodomierza oraz wpięcia przyłącza do sieci; 

5. Podstawą prawną przetwarzanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (wniosek) oraz c RODO, w związku  

z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: 

a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy 

informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, 

audytorskie, windykacyjne, 
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

c) archiwa, 
d) w zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z etapem 

projektowania sieci wodociągowej / kanalizacyjnej oraz etapem budowy przyłącza wodociągowego (do działań przedumownych), 
a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jak również przez okres przewidziany dla 

archiwizacji dokumentów zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;  

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wszczęcia działań prowadzących do przyłączenia nieruchomości oraz zawarcia 
umowy i Wnioskodawca jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością wydania 

warunków a w konsekwencji zawarcia umowy. 

 

mailto:kielbon@ido.edu.pl
http://gzk-zoledowo.pl/wp-content/uploads/drukiwoda/informacja_wodkan.pdf

