
 

Wniosek o określenie technicznych warunków włączenia do sieci  
ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików tel.15 8738405     www.gzkzaklikow.pl    e-mail: kontakt@gzkzaklikow.pl 

 

DANE WNIOSKODAWCY 
 

Zaklików dnia …………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy 

 

……………………………………     ……………    …………………    ………………………… 
                              ulica                               nr domu/lokalu       kod pocztowy                    miejscowość  
 

……………………………………     ……………………………… 
                       tel. kontaktowy**                                   e-mail** Data wpływu/dekretacja 
 

WNIOSEK DOTYCZY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI: 
         wodociągowej   

● zapotrzebowanie wody na cele*: bytowo – gospodarcze ........…........(m3/d), technologiczne....................(m3/d), 

p.poż. (wewn.*/zewn.*)..........................(m3/d),   inne ………………… (m3/d), 

Przy uwzględnieniu przepływów: 

średniodobowych  w ilości ……………………………… (m3/d), 

maksymalnych godzinowych w ilości …………………….. (m3/h) 

       kanalizacji sanitarnej  

● ilość ścieków bytowych - ..........................(m3/d) 

● ilość ścieków przemysłowych - ..........................(m3/d) 

ADRES PODŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI 
 

……………………………………       ……………          …………………            …………………                       ………………………… 
                              ulica                                    nr posesji                            nr działki                        obręb geodezyjny                                               miejscowość 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU (ZABUDOWY) 

□ obiekt istniejący 

□ rozbudowa/nadbudowa 

□ zmiana użytkowania 

□ inne ………………………………… 

□ obiekt projektowany 

□ jednorodzinny 

□ wielorodzinny 

□ obiekt produkcyjny / usługowy / handlowy / biurowy / użyteczności 
publicznej / inny (jaki) ………………………………… * 

INFORMACJE DODATKOWE 
 Posesja posiada ujęcie wody własnej         TAK                        NIE 

 Numer właściwego rejestru umożliwiający sprawdzenie sposobu reprezentacji podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………………….(dotyczy osób prawnych) 

ZAŁĄCZNIKI 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu na kopii aktualnej mapy zasadniczej. 

Przykład wykonania planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego. 
1) Na aktualnej mapie zasadniczej wrysowujemy prostymi odcinkami przyłącz/a od budynku/ów do istniejącej sieci 

wodociągowej/kanalizacji sanitarnej. 
2) W przypadku gdy przyłączanego budynku na mapie jeszcze nie ma – jest projektowany- należy go dokładnie wrysować. 
3) Jest możliwość wykonania przyłącza/y na działce bez budynku/ów, wówczas wrysowujemy przyłącz/a od planowanego 

miejsca na działce do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej. 
4) Należy pamiętać, ze przyłączem, w uproszczeniu, jest odcinek wodociągu/kanału łączący tylko jeden budynek 

jednorodzinny/wielorodzinny z istniejącą siecią. Nie można wykonać przyłącza do istniejącego przyłącza. 
5) Zaleca się przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach planowanego przyłącza z takimi obiektami jak np.: drogi publiczne, gazociągi 

sieci energetyczne powierzyć przygotowanie planu/szkicu wraz z uzyskaniem wymaganych zgód osobie o odpowiednim 
przygotowaniu zawodowym pamiętając, że za wykonanie przyłącza niezgodnie z obowiązującymi przepisami konsekwencje 
prawne ponosi jego właściciel 

□ oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania nieruchomości lub o korzystaniu z nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym 

□ pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot/osoba) 

http://www.kpwik.krasnik.pl/


 

 

 

 
ODBIÓR WARUNKÓW:  osobiście  odesłać pocztą   (w przypadku nieodebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku, warunki zostaną odesłane pocztą)  
 
** Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku, ale ma na celu przyspieszenie jego 
rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu.  
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GZK Sp. z o.o. w Zaklikowie z siedzibą przy ul. Targowej 2 moich danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku. 
Informacja wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochr ony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się  na 2 stronie wniosku.  
 
 

 , * odpowiednio zaznaczyć, wypełnić 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informuję, iż: 
1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest GZK Sp. z o.o. w Zaklikowie  przy ul. Targowej 2, 37-470 

 Zaklików. 
2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Mateusz Siembab, tel. 733 337 421, email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl 

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez GZK Sp.  z o.o. w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy na                                                

 podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

 powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na 

 podstawie  przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku 

obrotowym,  

 w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, 

 spłacone,  rozliczone lub przedawnione lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 
5. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji 

 państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych  

 (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące 
 usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych 

 narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia 

 obowiązku prawnego. 
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji  

 międzynarodowych. 
7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia  

  (o ile nie zakłóca to obowiązujących przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania ,przenoszenia oraz prawo do  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

 osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 
10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 

 zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

…………………………………………………………………… 
czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 

mailto:mateusz.siembab@hebenpolska.pl

