
              Gminny Zakład                                                          data przyjęcia wniosku: …………….
Gospodarki komunalnej w Milówce                            
       ul. Jana Kazimierza 123                                                    nr sprawy: ………………………….
             34-360 Milówka

Wniosek  o wydanie warunków przyłączenia

 do sieci wodociągowej

Wnioskodawca:

1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania/siedziby* ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

3. Adres do korespondencji …………………………………………………………………………..

4. NIP* ……………………………………

5. Nr telefonu …………………………….  adres e-mail ……………………………..

6. Deklaruję odbiór wydanych dokumentów**

 □  osobiście            □  pocztą

7. Oświadczam, że jestem**:

□ właścicielem   □ współwłaścicielem   □ dzierżawcą  □ użytkownikiem   □ osobą zainteresowaną

8. lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony do sieci;

……………….…..…….……………………………. .……………………………………………….

                                            (miejscowość,  ulica, nr budynku, nr działki)

9.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób wykorzystania zabudowy lub obiektu** :

□ budynek jednorodzinny □ budynek letniskowy □ budynek wielorodzinny □ budynek produkcyjny

□  budynek  usługowy  □  inny  rodzaj  wykorzystania  nieruchomości,  podać  jaki:

………………………………………………………….……………………………………………

10.  Obiekt**:

□ istniejący    □ projektowany     □ w rozbudowie/przebudowie

11. Przeznaczenie wody wraz z dobowym zapotrzebowaniem**:

□  socjalno-bytowe–ilość osób w gospodarstwie domowym x 0,1 [m3/d] = Qd =…….. [m3/d]

□  technologiczno-usługowe------------------------------------------------------  Qd = …….. [m3/d]

□  p. pożarowe----------------------------------------------------------------------  Qd = …….. [m3/d]

□  inne---------------------------------------------------------------------------------Qd = …….. [m3/d]

□  przepływ maksymalny godzinowy --------------------------------------------Qhmax =……[m3/h]

12. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody?**

□  Tak          □   Nie



13. Planowany termin wykonania przyłącza do: …………………………………………………….

14. Do wniosku załączam** :

□  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej

sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (załącznik obowiązkowy)

□  odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorstw)

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

a)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w  Milówce z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 123,  w Milówce (kod pocztowy: 34-360), tel.: 33 -

8615 323, adres e-mail:gzgkmilowka@op.pl                                                                                         

b)      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Arkadiusza Gawła, z którym 

można  skontaktować  się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: tel.511 664 756, e-

mail : arkadiuszgaweł@wp.pl  lub  listownie  na  adres  GZGK  w  Milówce z dopiskiem „Inspektor

Danych Osobowych”.                                                                                                                            

c)      Celem zbierania danych jest realizacja złożonego wniosku                                                          

d)      Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści   danych  oraz  ich  sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia  przetwarzania, a także prawo  sprzeciwu,   zażądania  zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego                                                                                            

e)     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku.                                      

f)      Dane  udostępnione  przez Panią/Pana  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.                                             

g)     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.                                       

h)     Administrator danych  nie  ma  zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.                                                                                                      

16. Oświadczenie wnioskodawcy:                                                                                      

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Milówce ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, w celu realizacji i archiwizacji niniejszego 

wniosku.

……………………..                                                              ………………………………………...
      (miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy)

Uwagi:

*    dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
**   właściwe zaznaczyć

mailto:gzgkmilowka@op.pl

