
Dane Wnioskodawcy: 
 
.............................................................................. ....................................................... 
                          Imię i nazwisko (Nazwa**)                         Miejscowość, data 

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

.............................................................................. 
 Adres zamieszkania (do korespondencji) 

 ...............................................  
 nr telefonu  

 ............................................... 
                        NIP** 

Zakład Usług Komunalnych  
w Mszanowie Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 2 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie warunków technicznych  

 
 przyłączenia do sieci wodociągowej i pobór wody* 
 przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków* 

 
 
dla niżej wymienionego obiektu*: 

 budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

 budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

 budynku rekreacji indywidualnej (domek 
letniskowy) 

 działki budowlanej 

 inny: …………………………………….. 

 
Obiekt*: 

 istniejący  

 projektowany  

 w budowie 

 w rozbudowie 

 
Lokalizacja nieruchomości: 

miejscowość ………………………………………..  ulica……………….…………………………. 

nr domu…………………………………………..…. nr geodezyjny działki………………………… 
 
 
1. Jestem* (nie jestem*) właścicielem nieruchomości. 

2. Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzona będzie woda, z którego odprowadzane będą 
ścieki: 

a) powierzchnia działki ogółem .......................... (m2), 

b) rodzaj budynku ................................................................, 

 powierzchnia użytkowa budynku .................... (m2). 

3. Czy obiekt będzie posiadał instalacje wewnętrzną zasilaną z urządzenia hydroforowego tak*/ nie*. 

 
 
 
 
 
 
 



Oświadczam, że wszystkie podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia ZUK w Mszanowie Sp. z o. o. w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi wydania warunków 
technicznych oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartą poniżej. 

 
 
 

     ................................................................ 
      czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 
Pouczenie: 

  * zaznaczyć właściwe 
** dotyczy podmiotów gospodarczych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych 
w Mszanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanowie przy ulicy Parkowej 2 (13-300 Nowe Miasto Lubawskie), zwana dalej 
„Spółką”.  

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem e-mail 

iod@zuk-mszanowo.pl 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi polegającej na wydaniu warunków 
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz wykonaniu usługi podłączenia do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej znajdującej się we władaniu Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na mocy którego 
przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do wykonania 
przez Spółkę usługi polegającej na wydaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
znajdującej się w jej władaniu. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę 
powyższych usług.  

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas: wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w 
którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.  

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana/Pani dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia 
praw i obowiązków wynikających z wydanych warunków technicznych lub obowiązujących przepisów prawa.  

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie upoważnionym przez Spółkę pracownikom, którzy muszą mieć 
dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie (dostawcom 
usług: IT, pocztowych) oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.  

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę 
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto przysługuje Panu/Pani 
prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń przysługujących Spółce względem Pana/Pani.  

Nie przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, 
gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.  

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 
będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

        Podpis……………………………………… 


