
               

 

WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY 

 PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACYJNEGO * 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Data wpływu 

WNIOSKODAWCA 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy                                       

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

NIP (dot. firmy) / PESEL (dot. osoby fizycznej) 

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

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA 

Miejscowość 

………………………………………………………………… 

Kod 

…………………. 

Poczta 

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

Ulica 

………………………………………………………………………………………… 

Nr budynku 

………………….. 

Nr lokalu  

……………………… 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon 

…………………………………………………………... 

E-mail 

……………………………………………………………… 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy 

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

NIP (dot. firmy) / PESEL (dot. osoby fizycznej) 

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

ADRES ZAMIESZKANA/SIEDZIBA 

Miejscowość 

…………………………………………………………... 

Kod 

………………… 

Poczta 

………………………………………… 

Ulica 

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

Nr budynku 

…......................... 

Nr lokalu 

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

DANE KONTAKTOWE 

Telefon 

…………………………………………………………... 

E-mail 

…………………………………………………………….. 

Proszę o dokonanie odbioru technicznego * 

 przyłącza wodociągowego         wodomierza - podlicznika  

 przyłącza kanalizacji sanitarnej 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

Miejscowość 

…………………………………………………………... 

Kod 

……………….. 

Poczta 

………………………………………….. 

Ulica 

………………………………………………….. 

Nr posesji 

………….. 

Nr działki 

…………………………………….. 

Obręb 

………………………. 

Rodzaj planowanej zabudowy * 

 budynek mieszkalny jednorodzinny  budynek mieszkalny wielorodzinny 

 budynek użyteczności publicznej  budynek rekreacji indywidualnej 

 zakład usługowy/produkcyjny              inny (rodzaj)………………………………………………………………. 

INNE INFORMACJE 

długość przyłącza wodociągowego (m)  średnica przyłącza wodociągowego (mm)  

długość przyłącza kanalizacji sanitarnej (m)  średnica przyłącza kanalizacji sanitarnej(mm)  

stan wodomierza głównego  stan wodomierza z własnego ujęcia  

lokalizacja wodomierza: 

Do wniosku należy dołączyć * 

  1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

   Inne ............................................................................................................................. ..................................................................... 
 

*niepotrzebne skreślić / odpowiednie zaznaczyć 

 

 

……………………………………………                                         …………………………………………………… 
                     (miejscowość i data)                                                                                                             (czytelny podpis) 

  



Załącznik do wniosku o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przełączenia do sieci  

wod-kan dla pojedynczego budynku mieszkalnego, w tym zabudowie zagrodowej 

 

 

 

 

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 Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000443261, nr NIP 7451843572, nr REGON 281422832. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: e-mail 

kierownik@zgkswietajno.pl, tel. +48 664 979 846. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

Podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

celem realizacji usług świadczonych przez ZGK w Świętajnie Sp. z o.o., tj. zobowiązań wynikających 

z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZGK w Świętajnie 

Sp. o.o. 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 ZGK w Świętajnie Sp. z o.o. 

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 dostarczaniem wody 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 pocztą tradycyjnej na adres podany powyżej, 

2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@zgkswietajno.pl. 

 

mailto:zgkswietajno@wp.pl

