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…………………………………………

…………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość, dnia)

…………………………………………
…………………………………………
(adres do korespondencji)

…………………………………………
(PESEL)

…………………………………………
(tel. kontaktowy)

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
TŁUSZCZU ul. Wiejska 56
WNIOSEK

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
I. Na podstawie § 24 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego Nr 253 poz. 9052) wnoszę o określenie warunków technicznych
przyłączenia do sieci :
wodociągowej - zapotrzebowanie wody -...........................(m3/m-c)
kanalizacyjnej sanitarnej - ilość ścieków -............................(m3/m-c)
Dla nieruchomości położonej przy ul............................................... w......................................
(działka geodezyjna nr …...........................................................).
II. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: (np. czy zabudowa
jednorodzinna czy wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany,
charakterystyka prowadzonej działalności, charakter ścieków itp.)
....................................................................................................................................................
III. Oświadczam, że jestem ......................................................... w/w nieruchomości
opisanej w pkt. I nr aktu notarialnego / nr ks. wieczystej ……………………………...……………
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.
IV. Potwierdzenie tytułu prawnego ( wypełnia pracownik ZGKiM w Tłuszczu):
Potwierdzam stan opisany w pkt. 3 na podstawie......................................................................
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V. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Wiejskiej 56.
Odbiorca usług może kontaktować się listownie na adres Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Wiejska 56 05-240 Tłuszcz, mailowo na adres zgkim@wa.home.pl,
telefonicznie na numer 29 75 73 022 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony
danych iod.tluszcz@edukompetencje.pl. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu
wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci ( Art. 6 ust.1 lit. b) RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, ZGKiM może przekazywać:
• osobom upoważnionym przez ZGKiM – pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania
danych,
• innym odbiorcom np.: kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
Masz prawo.
Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Klauzula informacyjna:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu informuje, że na podstawie
art. 27e ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Z 2018 poz. 1152 ze zmianami) w przypadku
odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku
o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie ul. Zarzecze 13B.

…………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

Załączniki:

1.
2.

Mapa sytuacyjna – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych - aktualna
Dokument stwierdzający własność (do wglądu)

