
* niepotrzebne skreślić 

……………………………………. ……...……………, dnia ……………………… 
Nazwa Inwestora miejscowość data 

Adres …………………………………………… 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

………………………………………… Spółka z o.o. 

ul. Przemysłowa 4 

Telefon  ………………………………………..   66-120 Kargowa 

NIP ……………………………………….. 

Wniosek 
O wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej, 

 kanalizacji sanitarnej*: 

 

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego* 

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość mieszkań)* ………………………………… 

- obiektu innego (określić rodzaj, ilość kondygnacji)* ………………………………………... 

- działki budowlanej (podać powierzchnię)* ………………………………………………….. 

Adres budynku / lub działki/: miejscowość 

……………………………………………………ul. ……………………………… nr  …….. 

Ilość wody i ścieków* / nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego/ 

1. Woda – zapotrzebowanie średnie dobowe w rozbiciu na: 

a. bytowo-gospodarcze ………………….Q śrd (m
3
/d) ………………. 

b.  Technologiczne ………………………Qśrd (m
3
/d) …………….…. 

c. Przeciwpożarowe ………………….. 

2. Ścieki – ilość średnia dobowa w rozbiciu na: 

a. bytowo-gospodarcze ………………… Q śrd (m
3
/d) ……………….. 

b. technologiczne ………………………. Q śrd (m
3
/d) ………………... 

- Rodzaj ścieków technologicznych: załącznik 

- Jakość odprowadzanych ścieków : załącznik 

- Urządzenia podczyszczające ścieki …………………………………………….. 

Przewidywany termin poboru wody …………… odprowadzania ścieków …………….. 

Załączniki: 

1. Dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek, 

2. Aktualna mapa zasadnicza 

3. Wypis z krajowego rejestru spółek lub rejestru działalności gospodarczej. 

4. Kserokopia zapewnienia dostawy wody. 

Podpis ……………………………. 



Klauzula RODO 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla 

potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kargowej zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r poz. 922). 

Klauzula informacyjna – klienci (umowy/wnioski) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, skrót: RODO), Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kargowej niniejszym 

informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana we wniosku, jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , .ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa zwany dalej 

„Administratorem”.  

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach: 

a) przeprowadzenia analizy możliwości zgłoszenia awarii, pomiędzy Administratorem 

a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO*). 

b) należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 t.j. ze zm.) 

(na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO*). 

c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji 

wytworzonej w Spółce, na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.) (na podstawie art.6 ust.1 lit. c 

RODO*).  

d) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 

a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, 

będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art.6 ust.1 

lit. f RODO*). 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w zakresie określonym w 

pkt 2 lit. a-d jest ono niezbędne do realizacji przyjęcia zgłoszenia awarii. W przypadku nie podania 

danych osobowych objętych wnioskiem, nie będzie możliwe przyjęcie zgłoszenia awarii. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe 

(zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora).  

5. Informujemy, że jako Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać 

Pani/Pana danych osobowych do państw z poza obszaru UE ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy i upływu okresu 

zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy 

sumują się. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte po upływie obowiązkowych okresów 

archiwizacji, określonych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.)Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób 

przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. 

8. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się 

z Administratorem pisząc na adres: ido.zgkkargowa@onet.pl lub telefonując pod numer 

+48 68 3525060 (w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00). 

mailto:adres@email.pl

