
 

 

WNIOSEK  o  uzgodnienie projektu technicznego/wykonawczego przyłącza 

 wodociągowego lub kanalizacyjnego 

NR ZLECENIA 
..................................... 

MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA 
.......................................................................... 

I. ZLECENIODAWCA 

/INWESTOR 

                        

             Tel.          

ADRES 
                        

                        

PESEL                        

REGON                         

 

II. PEŁNOMOCNIK 
                        

             Tel.          

ADRES 
                        

                        

PESEL/NIP                        

REGON                         

Wydane zostało Zapewnienie na dostawę wody i odbiór ścieków i techniczne warunki przyłączenia  

                                                                                       dnia  ......................................Nr.......................................................................... 

Zaznaczyć  znakiem „x” właściwe 

❒ Proszę o uzgodnienie rozwiązań technicznych i materiałowych sieci  wodociągowej 

❒ Proszę o uzgodnienie rozwiązań technicznych i materiałowych sieci kanalizacyjnej 

Charakterystyka 

położenia  sieci 

                        

            Nr KW           

Oznaczenia sieci                         

Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gminny ZGK TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy przy pl. Marszałka 

Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawa dostępu do ich  treści i  poprawiania. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, przy pl. Marszałka 

Piłsudskiego 1 moich danych osobowych podanych powyżej, w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 

uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. 
                 ........................................... 
                 czytelny podpis 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem - am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 

Trzebnica, Cennikiem Gminnego ZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. ZWiK oraz że akceptuję jego treść. 

                 ........................................... 
                 czytelny podpis 
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❒ Dokumentacja techniczna przyłącza 2 egz.  

❒ Upoważnienie właściciela/ inwestora dla pełnomocnika 
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❒ Upoważnienie właściciela/ inwestora dla pełnomocnika 
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