
1) – dane nieobowiązkowe 
2) - właściwe zakreślić [x] 
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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 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

PRZYŁĄCZA/SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 

 
Wnioskuję o uzgodnienie dokumentacji technicznej:2) 

 

 sieci  przyłącza/y 

 

 wodociągowe  kanalizacji sanitarnej  kanalizacji deszczowej 

 
 Lokalizacja inwestycji: 

 

 w miejscowości ………………………... przy ulicy ……………………………….. nr …………….. 

  

 nr działki ……………………….., obręb ………………………………………….. 

 
Podstawa opracowania dokumentacji: 

  

L.Dz.DW/......................../............, z dnia ......................................... 
Nr i data. warunków technicznych wydanych przez ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Odbiór dokumentu: 2) 

 
wysłać pocztą 

 
 

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

 

 

Załączniki: 

•  2 egzemplarze dokumentacji projektowej (dotyczy rozbudowy sieci). 

• Wyciąg z dokumentacji projektowej dotyczący miejsca wpięcia do sieci, węzła wodomierzowego 

(średnica wodomierza oraz lokalizacja), studzienki wodomierzowej i/lub studni kanalizacji 

sanitarnej (jeśli występuje) wraz z opisem. Możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych sieci, 

przyłączy z projektowanym, lub istniejącym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wskazanymi na 

mapie w związku z powyższym  ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze nie ponosi odpowiedzialności 

związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji. 

• Naniesiona trasa przyłącza, sporządzona na kopii aktualnej  mapy zasadniczej w skali  

1:500/1:1000 (aktualna  - nie starsza niż 3 miesiące – kopia mapy zasadniczej z zasobów 
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Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnicy, opatrzona 

klauzulami i pieczęciami). 

• Zgody/uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotowej inwestycji z zarządcy drogi oraz 

operatorami pozostałej infrastruktury podziemnej – jeśli dotyczy.    

• Zgoda właścicieli działek prywatnych, po których projektowana jest trasa przyłącza 

wodociągowego/sieci wodociągowej i/lub przyłącza kanalizacyjnego/sieci kanalizacyjnej - jeśli 

dotyczy. 

• *Pełnomocnictwo wnioskodawcy - jeśli dotyczy.    

• Inne dokumenty lub rozwiązania projektowe w razie potrzeby. 

 

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.  

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) 

 


