
Zawonia, dnia …………………….. 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

 DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej działki o numerze 

ewidencyjnym ……..…, położonej w miejscowości .…………….……………….., przy ulicy 

……………………………………….. nr …………….… 

Woda pobierana będzie na cele*: 

   bytowe  

   produkcyjne /określić jakie/ 

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

   inne …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………, 

 

do obiektu*:         istniejącego        projektowanego 

 

rodzaj zabudowy*:  

           jednorodzinna          wielorodzinna          obiekty produkcyjne, usługowe    

            rozbudowa, nadbudowa       inne ……………………………………………………………….   

 

Planowana wielkość poboru wody:  …………………….m3/miesiąc      …………………..m3/dobę               

 

Tytuł prawny do nieruchomości*:   własność    współwłasność     inne…………………… 

                                                                                                                 

                                                                                                                               

……………………………………………………. 

                                                                                                                          (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1.  Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  

wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

2.  1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500  lub  1:1000 

 

 

* - odpowiednie  zaznaczyć 

Wójt Gminy Zawonia 

ul. Trzebnicka 11 

55-106 Zawonia 

 

 

………………………………………………………………………….….….…… 
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

……….……..………………………………………………….………………… 
(adres) 

 

………………………………………………………………………………..…… 

tel. ……………………………………………………………………………….. 



 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                       

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia                      

z siedzibą,   ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, pana Marka Adamaszka, z którym można 

kontaktować się mailowo iod@zawonia.pl lub telefonicznie +48 608 294 903. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: uzyskania warunków  przyłączenia nieruchomości 

do sieci wodociągowej, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres przewidziany w instrukcji 

kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011   w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi 

wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.  

 

 

    ……………………………………………. 
               (miejscowość, data, podpis osoby informowanej) 

 

 

mailto:iod@zawonia.pl

