
Wnioskodawca: 

……………………………………………..                                                                                           
(Imię i nazwisko / nazwa firmy) 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
(Adres) 

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

……………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Jeleniewie 

ul. Słoneczna 3  

16-404 Jeleniewo 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

Dot. nieruchomości położonej w miejscowości ………………………….. na działce o numerze 

geodezyjnym   ……………………. 

Wnioskuję o określenie warunków przyłączenia  

budynku (obiektu) istniejącego 

budynku (obiektu) projektowanego 

działki bez zabudowań 

     do sieci wodociągowej:  

- zapotrzebowanie na wodę ...............(m3/d), 

Woda pobierana będzie na cele: 

budowy (tymczasowo) 

bytowe 

produkcyjne (określić jakie) 

…………………………..……………

…………………………..…………… 

p. pożarowe 

inne …………………………………

     do sieci kanalizacji sanitarnej  

- ilość ścieków  ............... (m3/d) 

Rodzaj ścieków: 

 bytowe 

 produkcyjne (określić jakie) 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

 inne ………………………………….. 

…………………………..…………… 

 

Dodatkowe informacje (rodzaj zabudowy): 

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

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

Oświadczam, że jestem: 

właścicielem nieruchomości 

współwłaścicielem – udział …………. 

dzierżawcą nieruchomości 

zarządcą nieruchomości

Załączniki: 

aktualna mapa zasadnicza lub do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną 

lokalizacją inwestycji 

 pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 

Odbiór warunków:  

osobiście 

przesłać pocztą 

 

 

 

 

 

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



 

Informacja o ochronie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE nr 119) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie informuje:  

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie ul. Słoneczna 3, 16 – 404 

Jeleniewo. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań samorządu na podstawie szczególnych przepisów prawa.  

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej. Każda osoba, której dane osobowe 

są przetwarzane przez Administratora, posiada prawo do:  

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

- przenoszenia danych,  

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących osoby skarżącej naruszyłoby przepisy 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 (Dz. Urz. UE nr 119) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa.  

6. Podanie danych jest ustawowym warunkiem realizacji wniosku, warunkiem zawarcia umowy oraz innych czynności wynikających z zadań 

samorządu gminnego.  

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania. 

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

