
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
( imię i nazwisko / firma ) ( miejscowość i data ) 

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

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

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

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

                                              
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(  miejscowość,  ulica,  numer adresowy,  numer ewidencyjny działki,  numer księgi wieczystej  ) 

do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej. 

Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / najemcą / dzierżawcą / 
użytkownikiem wieczystym / leasingobiorcą / ……………………………) wyżej wymienionej 
nieruchomości, na terenie której istnieje / jest planowany  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( charakterystyka obiektu ) 

z potrzebami w zakresie dostawy wody i / albo odprowadzania ścieków w ilości do  
 m3/ miesiąc 
----------------------------------- 
(ilości na miesiąc wg przeciętnych norm zużycia wody wynoszą: dla budownictwa mieszkaniowego – 
3 m3/osobę, dla biur - 0,5 m3/osobę) 
 

Przyłącze (-a) zamierzam wykonać w terminie do                                                                 . 
                                                                                                                                             ---------------------------------------------------------- 

                              ( miesiąc, rok ) 

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie 
z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 
 
                                                                                                                                                             - verte - 

Zakład Usług Komunalnych 

 Zławieś Wielka Sp. z o.o. 

87 – 133 Rzęczkowo 48 A 
 



Do wniosku załączam kopię mapy zasadniczej / aktualną mapę do celów projektowych *) 
w skali 1:500 lub 1:1000 z proponowaną lokalizacją przyłącza wodociągowego i kanalizacji 
sanitarnej 
 

---------------------------------------------------- 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 
 

Załącznik do zlecenia/wniosku* opracowania warunków przyłączenia 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
Administratorem Pana/i Danych jest:  
Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Spółka z o.o.  w Rzęczkowie 48A zarejestrowana  w  Sądzie 
Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000467717, 
nr NIP 879 26 70 848, nr REGON: 341450288 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
Dionizy Rujner, e-mail: zuk@zlawies.pl , tel: 56 678 15 90 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez Zakład Usług 
Komunalnych Zławieś Wielka Spółka z o.o.  w Rzęczkowie 48A z o.o. tj. zobowiązań wynikających z 
umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZUK Zławieś Wielka 
na rzecz klientów. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa 
dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody 
w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją 
usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Spółka z o.o.  w Rzęczkowie 48A 
 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem 
przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom 
 
Okres przechowywania danych:  
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych  
z dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią  
a administratorem danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do:  

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych,  
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Dane kontaktowe:  
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres :   
Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Spółka z o.o.  w Rzęczkowie 48A  

2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
zuk@zlawies.pl 


