
Zblewo, dnia …....................... 

 

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

 

 

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

…......................................................... 
adres 

 

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

       Zakład Komunalny 
       Gminy Zblewo 

       ul. Pinczyńska 40 

       83-210 Zblewo 

 

Proszę o nieodpłatne wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej 

 

działki o nr geod. ….................... obręb …................ 

 

obiekt …................................................................................................................................................. 

 

przy ul. …...................................................... w miejscowości …......................................................... 

 

zapotrzebowanie w wodę ….......................... m
3
/dobę, wykorzystanie wody na cele: 

 

gospodarstwa domowego, inne-jakie …................................................................................................ 

 

rodzaj i przewidywana ilość odprowadzanych ścieków: bytowo-gospodarcze, przemysłowe, 

 

inne-jakie* ........................................................................................................................................... 

 

wyposażenie w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki: ….......................................... 

 

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

 

Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody / dostarczanie ścieków ….......................................... 

 

Do wniosku dołączam: 

 

 aktualny odpis w księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości (wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące od daty złożenia wniosku)  lub inny tytuł prawny do nieruchomości 

 w przypadku osób prawnych wyciąg z KRS 

 aktualną mapę dla celów informacyjnych/projektowych* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

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

                   czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Zakład Komunalny Gminy Zblewo, moich danych osobowych w celu 

wykonania niniejszego wniosku. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 

RODO. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres 

Administratora danych lub mailowo na adres: iod.zk@wp.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

mailto:iod.zk@wp.pl


prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest 

możliwe wykonanie usługi zgodnej z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. 

 

   

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

                   czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Komunalny Gminy Zblewo z siedzibą w 

Zblewie. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji niniejszego wniosku. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia 

zgody ale konieczne do realizacji umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych  można otrzymać tutaj: http://www.zkgz.com.pl/formularz.php 

 

 

wniosek kompletny: TAK/NIE 

 

 

 

braki do uzupełnienia: …...................................................................................................................................... 

W przypadku wystąpienia braków postępowanie nie będzie prowadzone. Braki we wniosku należy uzupełnić 

w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku. 


