
imię i nazwisko  / nazwa 

adres zamieszkania / adres siedziby 

 

podać rodzaj działalności 

podać rodzaj działalności 

adres zamieszkania / adres siedziby 

 

telefon 

 

WNIOSKODAWCA:              data: …………………………….  

  

…………………………………………………………. 

 

 

………………………………...……………………….. 

 

 

………………………………………………..……..…. 

 

 

………………………………...…………………..…… 

 

WNIOSEK 

  

1. Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia do: 

- sieci wodociągowej   tak /  nie* 

 

- kanalizacji sanitarnej   tak /  nie* 

do nieruchomości położonej w miejscowości …………….......................................................................... 

przy ulicy ………..……………………………………………………………….…. nr  …………….……… 

działka(i) numer ewidencyjny …..……………………………………………………………………….. 

obręb …...…………………………………...…... 

2. Na tej nieruchomości zamierzam wybudować:  

- dom mieszkalny jednorodzinny/rekreacyjny    tak /  nie* 

 

- wielorodzinny – podać ile mieszkań …………………………………………… 

 

- budynek mieszkalno- usługowy …………………………………………… 

 

- budynek usługowy   …………………………………………… 

 

- inne     ……………………………………………  

3. Zapotrzebowanie wody wynosi: 

- dla celów bytowych   …........... m3 /h  i ……………………… m3 /d 

- dla celów produkcyjnych  ............... m3 /h  i …………..………….. m3 /d 

- dla celów przeciwpożarowych  ............... dm3/s 

4. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków : 

- bytowych   ……………………… m3 /d 

- przemysłowych  ………….…….…….. m3 /d 

Uwaga: Podanie danych, o których mowa w punktach 3 i 4 nie jest wymagane jeżeli Wniosek dotyczy nieruchomości, 

która jest wykorzystywana albo będzie wykorzystywana na cele zabudowy budynkiem jednorodzinnym  lub na cele 

pojedynczej indywidualnej  zabudowy rekreacyjnej. 

„KOM-WOL” Sp. z o.o. 

ul. Reymonta 36 

97-320 Wolbórz 



podpis wnioskodawcy 

podpis przyjmującego 

czytelny podpis 

 

 

5. Dodatkowe informacje Inwestora: 

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

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

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

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

6. Jednocześnie oświadczam, że jestem: * 

 - właścicielem  

 - zarządcą 

 - upoważnionym reprezentantem właściciela  

 - upoważnionym reprezentantem wszystkich współwłaścicieli 

 - najemcą 

 - dzierżawcą ww. nieruchomości 

- korzystam z ww. nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego, tj. 

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

 - korzystam z ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

* - właściwe zaznaczyć 

 

…………………………………….…..  

Załączniki /oryginały lub kopie/: 

- plan sytuacyjno- wysokościowy nieruchomości w skali nie mniejszej niż 1:1000 uwzględniający  jej położenie w odniesieniu 

do gminnej sieci wodociągowej lub/i gminnej sieci kanalizacyjnej  

- dokument stwierdzający prawo do posiadania nieruchomości 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych złożono dnia ………………………        ………………………………….….. 

 

Obowiązek informacyjny, w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą,  

 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 
 

1) Administratorem Danych Osobowych jest ,,KOM-WOL”  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Reymonta 36,  97-300 Wolbórz 

2) Dane kontaktowe: adres email: inspektor@komwol.pl, nr tel.: 44 6164 543. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. 

4) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji 

i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

6) Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia 

i realizacji  umowy – niezbędne.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

 

……………………………….……………………………. 


