
Gryfino, dnia  _____________ 
DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko / nazwa: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Adres do korespondencji: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Tel. _______________________________ 

PESEL / NIP / KRS __________________ 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

spółka z o.o. w Gryfinie 

ul. Szczecińska 5 

74-100 Gryfino 

tel./fax 91 416-30-51 

 

Data wpływu wniosku: ________________ 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej* 

 

Wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej* dla 

nieruchomości położonej w ______________________________________ przy ulicy 

______________________________ (działka nr ________ obręb ___________) dla której 

prowadzona jest księga wieczysta o nr __________________________________. 

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

 

1. Wnioskodawcy przysługuje do nieruchomości tytuł prawny: własność / współwłasność / 

dzierżawa / najem / inne* :_____________________________. 

2. Woda przeznaczona będzie na cele: przemysłowe / socjalno-bytowe / inne *: 

____________________________________. 

3. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody / odprowadzania ścieków* to: _________. 

4. Planowana ilość pobranej wody: ____________ m3/dobę. 

5. Planowana ilość odprowadzanych ścieków, w tym: 

a. ścieków bytowych ___________________ m3/dobę; 

b. ścieków przemysłowych ___________________ m3/dobę, przy czym: 

− rodzaj możliwych zanieczyszczeń w ściekach z działalności: piasek, tłuszcze, 

 ropopochodne, detergenty* i/lub inne: _______________________________ 

 ____________________________________________________________; 



− zastosowane lub planowane do zastosowania urządzenia podczyszczające to: 

___________________________________________________________; 

6. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego 

odprowadzane będą ścieki: 

a. powierzchnia działki ogółem: ______________ m2; 

b. powierzchnia użytkowa obiektów zlokalizowanych na działce: ___________ m2; 

c. ilość zamieszkałych / zatrudnionych* osób: ______________; 

d. rodzaj planowanej działalności ___________________________________________. 

 

 

______________________________________ 

(podpis Wnioskodawcy) 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą  
w Gryfinie, ul. Szczecińska 5; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@puk.gryfino.pl, tel. 91 402 39 45; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  
a) w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r., 
b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: podania danych osobowych w związku z 
czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń związanych z zawartą umową, 
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: 
dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa; 
5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z 
zawartą umową; 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; 
7) ma Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; 

8) ma Pani/Pan prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do 

innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem 

lub na podstawie Pani/Pana zgody; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 
umowy. 
 
 

______________________________________ 

(podpis Wnioskodawcy – osoby fizycznej) 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

3. Odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu (dotyczy osób prawnych). 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

mailto:k.krzyzanowska@puk.gryfino.pl

