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WNIOSEK 
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do: 

 - sieci wodociągowej,   - sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 
 

 

 

1. Wnioskodawca: 

 

a) Osoba fizyczna 
 

Imię i nazwisko: 

 
 

PESEL            
 
 

Adres zamieszkania / korespondencyjny 

  -     
Kod pocztowy Miejscowość 

  
Ulica Nr domu / mieszkania 

 

b) Podmiot gospodarczy 
 

Nazwa firmy: 

 
 

 
 

Siedziba firmy 

  -     
Kod pocztowy Miejscowość 

  
Ulica Nr domu / mieszkania 

 

    NIP    -    -   -   
 

2. Nazwa obiektu – istniejący/projektowany 
 

 

 
 

Adres obiektu 

  -     
Kod pocztowy Miejscowość 

  
Ulica Nr domu lub nr działki 

 

3. Określenie tytułu prawnego obiektu/nieruchomości 
(własność / użytkowanie wieczyste gruntu / zarząd / użytkowanie / służebność / wynikający z umów lub inne) 

 

 

 

Data wpływu: 

Telefon 

kontaktowy 
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4. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób  ……………………………………………    

5. Przewidywany pobór wody: 

 

Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych: m3/m-c 

Zapotrzebowanie na wodę do celów ppoż.: l/s 

  - hydranty wewnętrzne o średnicy D-    mm szt 

  - hydranty zewnętrzne o średnicy D-    mm szt 

 

6. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków: 

 

Ścieki bytowe m3/d 

Ścieki komunalne m3/d 

Ścieki przemysłowe m3/d 

 

     Przewidywany skład ścieków przemysłowych : 

pH  

BZT5  

CHZT  
Zawiesina ogólna  
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  

Azot ogólny  

Fosfor ogólny  

Metale ciężkie 

- określenie rodzaju i rzędu wielkości 

 

 

 

 

 

 

7. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody / zrzutu ścieków ........................................................... 

 

 Załączniki : 

 

1. Aktualna mapa zasadnicza  w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji 

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot. 

 

 

 

 

...................................................................................................................... 

                                (data, podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna 

 
  Zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

informuję że: 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Gorlicach, ul. 11 Listopada 54a, 38–300 Gorlice. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Grad  tel. 18 353-56-34 wew.12. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przedmiotu działalności 

przedsiębiorstwa na podstawie umowy/zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f, a w przypadku 

podania danych fakultatywnych art. 6 ust. 1 lit a, w celu: 

 wydania warunków przyłączenia do sieci wod–kan, i realizacji przyłączy, 

 zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, 

 wykonania usługi udrożnienia kanalizacji, 

 innych usług świadczonych dla klientów, 

i mogą być udostępniane: 

 operatorowi pocztowemu,  

 organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,  

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT,  

 bankom w celu realizacji płatności,  

 podmiotom w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Podanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych podanych fakultatywnie 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres: 

 wieczyście–dotyczy wydania warunków przyłączenia do sieci wod–kan i realizacji przyłączy, 

 10 lat od wypowiedzenia umowy, 

 5 lat od wykonania usługi, 

 nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, 

 w przypadku danych fakultatywnych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie takich 

danych.  

 

 

 

 

Gorlice, dnia ……………………………   ………………………………………... 
          - podpis - 

 

 


