
 

 

Drawsko Pom., dnia .................................. 

 

.....................................................................  
Inwestor/Wnioskodawca  

  Zakład Wodociągów 

.....................................................................                                                                                      i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ulica                                                                                                                           ul. Podmiejska 3 

 78 – 500 Drawsko Pom.   
.....................................................................                                                   
Kod pocztowy i miejscowość 
 

.....................................................................  
Numer telefonu 

 

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

NIP (podatnik Vat / osoba prawna) / PESEL (osoba fizyczna)                          

 

 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych 
 

Proszę o wydanie warunków technicznych : 

 • doprowadzenia wody*  

 • odprowadzenia ścieków*      rodzaj ścieków:  bytowe*/ przemysłowe*/ komunalne* 

 dla projektowanego/istniejącego* obiektu:  (określić charakter zabudowy zaznaczając odpowiedni wariant) 

□ Budynek mieszkalny jednorodzinny     

□ Budynek mieszkalny wielorodzinny      

□ Zabudowa mieszkalno-usługowa**    ……………………………………………..… 

□ Zabudowa usługowa**     .…………………….….……………..…….… 

□ Zabudowa produkcyjna**     ……………………….……………….……… 

□ Rozbudowa obiektu (adaptacja, remont)   ………………………………………….……. 

□ Inne…………………………………………………………………………………………….………………….. 

przy ul. …………………………………………………………………………….w ………………………….…... 
adres zabudowy              nr budynku/działek    miejscowość 

 

* niepotrzebne skreślić 

** podać rodzaj obiektu np. restauracja, bar, piekarnia, myjnia samochodowa, stacja paliw, budynek handlowy, charakter produkcji bądź usług i/lub inne.

      

 

Woda  będzie wykorzystywana do celów socjalnych (przemysłowych) w ilości ................ m
3
/dobę   

Przewidywany termin wykonania włączenia ........................................................................ 

 

Dodatkowe informacje Inwestora/Wnioskodawcy: 

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

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

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

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

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 

przy ul. Podmiejska 3, 78-500  Drawsko Pomorskie 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel.: (94) 3630090 email: zwikdrawsko@post.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją umowy wynikającej z 

przedmiotowego wniosku, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych.  



 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach realizacji umowy 

wynikającej z przedmiotowego wniosku. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów. 
 

Załączniki:  

1. mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:1000 lub 1:500  

2. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości       
 

      
 
 

………………………………………… 

Podpis Inwestora/Wnioskodawcy: 

 
                                   

 


