
1) - dane nieobowiązkowe 
2) - Dotyczy obiektów budowlanych należących do kategorii I wg załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 
3) - niepotrzebne skreślić  
4) - właściwe zakreślić [x] 
5 )- przyjmuje się 100 dm3/d na jedną osobę 
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Inwestor 
 

……………………………………………… ………………………, dnia …………… 
imię i nazwisko /nazwa firmy Wnioskodawcy                      miejscowość 
 

……………………………………………… 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15 

56-416 Twardogóra 

adres zamieszkania – ulica nr domu/lokalu 
 

……………………………………………… 
kod pocztowy – miejscowość                                                         
 

……………………………………………… 
PESEL lub NIP wnioskodawcy 
 

……………………………………………… 
numer telefonu / adres e-mail 1) 

 
Pełnomocnik (jeśli dotyczy)* 
 

………………………………………………  
imię i nazwisko Pełnomocnika  

 
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WŁĄCZENIA DO SIECI 2) 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie/zmianę 3) warunków technicznych włączenia do sieci: 4) 
 

 
 

 wodociągowej  kanalizacji sanitarnej  kanalizacji deszczowej 
 

 

Włączenie dotyczy istniejącej/ projektowanej3) zabudowy, tj. ........... budynku/ów 

jednorodzinnego/ch mieszkalnego/ch, zlokalizowanego/ch w miejscowości ............................ 

ul. ....................................... nr ............., na dz. nr ......................, obręb .....................................  
 

Przewiduję następujące zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej:  

  woda pitna 5) woda do innych celów 

Q max d   [dm3/d]     
 

Przewiduję następujący zrzut ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej: 

  bytowo-gospodarcze 

Q max d   [dm3/d]   
 

Planowany termin rozpoczęcia pobory wody……………….. i/lub odprowadzania 

ścieków……………………. 

 

Odbiór dokumentu: 4) 

 
wysłać pocztą 

 
 

odbiór osobisty     …………………………………….. 
                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

  

 

Załączniki: 

• W przypadku budowy przyłącza/instalacji  wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do wniosku należy załączyć:   

- plan zabudowy lub szkic  sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci, uzbrojenia terenu. W/w plan 

zabudowy/szkic sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej  mapy zasadniczej w skali  1:500/1:1000 

(aktualna  - nie starsza niż 3 miesiące – kopia mapy zasadniczej z zasobów Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnicy, opatrzona klauzulami i pieczęciami). 
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Wskazanym  jest zaprojektowanie przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej w celu wyeliminowania 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. 

•   *Pełnomocnictwo od wnioskodawcy – jeśli dotyczy. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (dalej: 

ZGK) w Twardogórze, ul. Wrocławska 15. 

Wnioskodawca może kontaktować się z Administratorem listownie: na adres ul. Wrocławska 

15, 56-416 Twardogóra, mailowo: na adres sekretariat@zgk.twardogora.pl , telefonicznie: pod 

numerem 71 315 80 60 lub z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych 

iod@zgk.twardogora.pl . 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie warunków 

technicznych włączenia do sieci.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest niniejszy wniosek (art. 

6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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 - RODO).  

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub 

do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości 

oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji usługi. 

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. 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 
 

 

 

................................................... 
                 (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 


