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Dane Wnioskodawcy:          

Imię i nazwisko / Nazwa:    ………………….............................................................................................................................. 

Adres:  ………….…………………….......................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji:  .………………..…………………………………………...................................................................... 

Nr telefonu kontaktowego :   …………………………………………  e-mail   ………………………….…...……………………… 

Osoby fizyczne:  PESEL   …..………………………….....................         

Podmioty gosp./Instytucje:  NIP, REGON, KRS * ....................................................................................................................           

  Wniosek  dotyczy  określenia  warunków  technicznych  przyłączenia do sieci: 

 wodociągowej - zapotrzebowanie wody - .................................  (m
3
/d)  

 kanalizacji sanitarnej - ilość ścieków -      .................................  (m
3
/d) 

działka nr: ………......................... obręb ……………………...…............ miejscowość  …………………….…………………… 

 

Budynek:                                          Rodzaj zabudowy: 

 istniejący      jednorodzinna     

 projektowany     zagrodowa 

                                                           inne (działki, obiekty) …………….   
 

Czy nieruchomość posiada ujęcie wody własnej?              tak  nie 

Rodzaj ścieków:        bytowe      przemysłowe-technologiczne                                                                   

Dodatkowe informacje o inwestycji: .................................................................................................................  

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

Załączam:       I oświadczam, że jestem: 

 2 egzemplarze (1 oryginał) aktualnej mapy syt.- wys. w skali 1:500    właścicielem posesji                       

 wypis z rejestru gruntów        współwłaścicielem – udział: ….......................................   

 odbitka z mapy ewidencji gruntów       zarządcą                    

 decyzja lokalizacyjna , decyzja dotycząca  warunków zabudowy                         użytkownikiem   

 tytuł prawny do korzystania z nieruchomości ,aktualny akt własności (do wglądu) 

 

Odbiór warunków :  osobiście                           odesłać pocztą** 
 

Termin wydania warunków do 30 dni od otrzymania prawidłowego wniosku.  
W przypadku nieodebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 
    88-100 Inowrocław; http://www.gzkkrusliwiec.com.pl ; e-mail :gzkkrusliwiec@pro.onet.pl. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem w/w inwestycji dotyczącej przyłączenia do sieci                          

i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: 
a) Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe,  
b) Organy administracji państwowej lub samorządowej. 
3. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie Zakładowi danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.  
Podstawa prawna: art.13 Rozporządzenia 2016/679 RODO.  
 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem oraz realizacją w/w inwestycji. 
 

 

Kruśliwiec , dnia  ................................        

                 

*    niepotrzebne skreślić 

**  odpowiednie zaznaczyć                          ........................................................ 

                                           (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

http://www.gzkkrusliwiec.com.pl/

