
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody lub odprowadzania ścieków 
w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
( imię i nazwisko / firma )                        ( miejscowość i data ) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
( adres zameldowania / siedziba ) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
( adres do korespondencji ) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
( telefon: komórkowy, stacjonarny ) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
( adres e-mail ) 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY/ODBIORU ŚCIEKÓW 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych 
przez Zakład Komunalny Spółka z o.o.  dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości: 
.......................................................... przy ulicy: ..................................... nr ....... działka geod. 
nr ..................... .  
 
Powyższe jest potrzebne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w związku  
z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na : 
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
(krótki opis przedsięwzięcia budowlanego) 
 
Załączniki:  
1) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren inwestycji i jej najbliższe 
otocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( siec wodociągowa i/lub kanalizacyjna). 
 
 

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), dalej: 
„RODO” informujemy Panią/Pana, iż: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny Sp. z o.o.  z siedzibą w Gizałkach ul. Wrzesińska 17 

63-308 Gizałki. 
2. Wnioskodawca może  kontaktować  się  listownie  na  adres  ul. Wrzesińska 17 63-308 Gizałki,  mailowo  na 

adres: zk-gizalki@data.pl, telefonicznie pod numerem 62 7411530.  
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Mitula, z którą mogą  się Państwo skontaktować pod adresem 

e-mail:zk-gizalki@data.pl 



4. Celem przetwarzania podanych danych jest wykonanie zleconej usługi. 
5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: 

•niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
•obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
6. Dane osobowe Odbiorcy usług, Zakład Komunalny Sp. z o.o. może przekazywać: 

 osobom upoważnionym przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. –pracownikom i współpracownikom, którzy 
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 
 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 

obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych 
7. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia, w tym także przez 

czas, niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi. 
8. Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
11. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 

stosownie do art. 22 RODO. 
12. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi jest obligatoryjne.  

W pozostałych przypadkach – dobrowolne. 

 
                                     

………..…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 


