
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) 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 

Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Jeleniewie ul. Słoneczna 3, 16 – 404 Jeleniewo zwany dalej Administratorem. Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.  

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych: Iwona Malczyk, kontakt: malczyk@togatus.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji niniejszego  

wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na ZGKiM w Jeleniewie. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit. a, to jest na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, oraz na podstawie ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  

zaopatrzeniu w  wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków  (Dz.U. z 2019r., poz. 1437 ze. zm.) 

i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo. 

5) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. O szczegółach 

udostępnień może poinformować Państwa pracownik merytoryczny. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z terminów określonych w konkursie, 

wniosku, projekcie lub dłużej, jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów prawa, a następnie jeśli 

chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, w zakresie jakim zgoda została udzielona.  

8) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 

Warszawa. 

9) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 

profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach 

informatycznych. 

10) Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

uniemożliwi realizację celów do których dane były zbierane. 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku 

o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 

 

……………………………………………………… 

                        Data / Podpis 
 

 

 


