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

 

Wnioskodawca                                                                                              

 
 
Odbiór warunków :   osobiście                            odesłać pocztą 
W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku warunki zostaną odesłane pocztą. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu podjęcia działań 
niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 
zgodnie z klauzula informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 

 
 

 
  
 

 ,* - odpowiednie zaznaczyć / wypełnić 

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

Dane adresowe podmiotu ubiegającego się o przyłączenie: …………………………………………………………………………….. 

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

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI / OBIEKTU 

  dz. nr: ………................. obręb………………..............    miejscowość……………………… 

  Budynek:                                          Rodzaj zabudowy: 

 istniejący                  jednorodzinna 

 projektowany       zagrodowa            inna (określić rodzaj) …………………………………….. 

 

INFORMACJE  DOT.  OKREŚLENIA  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 
Przepływ  maksymalny średniodobowy i maksymalny 

godzinowy 

     Qd = ................................ (m3/d) – cele bytowe 

     Qd = ................................ (m3/d) – cele technologiczne 

     Qd = ................................ (m3/d) – cele przeciwpożarowe 

     Qd = ................................ (m3/d) – cele inne 

Qśd = …………….. (m3/d) 

Qh  = …………….. (m3/d) 

 

  Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków Rodzaje ścieków 

 

Qśd = …………….. (m3/d) 

 

               bytowe     

               przemysłowe      

 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń: ………………….         

Planowany termin Nieruchomość posiada własne ujęcie wody 

• poboru wody                od dnia …………………….. 

• dostarczania ścieków  od dnia .…………………….. 

              Tak   

              Nie      

Do wniosku załączam: 

    plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych     

        obiektów i sieci uzbrojenia terenu  

    odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)      

 

Podpis Wnioskodawcy (czytelny).......................................................                           

 



 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 (dalej: RODO), 
informuję, że: 
 
Administrator danych: 
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 
 
Inspektor ochrony danych: 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail:iodo@gzkkrusliwiec.com.pl 
 
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: 

• zawarcia i wykonania umowy, - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i 
wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,  

• wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 
 

 
Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą 
przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową. 
 
Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowychgdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO.  
 
Odbiorcy danych: 
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora. 

 
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

http://www.gzkkrusliwiec.com.pl/
mailto:iodo@gzkkrusliwiec.com.pl

