Swarzędz, dnia …..................
…....................................................
…....................................................
…...................................................
(inwestor: nazwisko, imię, adres, telefon)

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu
ul. Strzelecka 2
62-020 Swarzędz
WNIOSEK O WYDANIE WARUKÓW TECHNICZNYCH

Proszę o wydanie warunków technicznych podłączenia działki o numerze geodezyjnym
…..................... położonej w miejscowości …............................ przy ulicy .................................
do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej*.
Na ww działce planowana jest budowa 1..........................................................................................
…....................................................................................................................................................

Sposób odbioru warunków technicznych# :
odbiór osobisty warunków technicznych w siedzibie ZGK w Swarzędzu ul. Strzelecka 2.
wysyłka warunków technicznych pocztą na adres wskazany we wniosku.

….........................................
(podpis inwestora)

załączniki:




2 egz. (oryginał +kopia) mapy zasadniczej nieaktualizowanej (z datą wydania do 1 roku przed dniem złożenia wniosku) lub geodezyjnej
mapy zasadniczej do celów projektowych aktualizowanej (wydanej w terminie do 3-ch lat przed dniem złożenia wniosku ). Każda z nich z
poświadczeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
plan zagospodarowania nieruchomości w tej samej skali jak załączona mapa ( nie jest wymagany na działce o powierzchni do 1000 m 2
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną (załącznik nr1 do wniosku)

#- właściwe zakreślić
* - niepotrzebne skreślić
1
- w przypadku zabudowy innej niż budynek jednorodzinny do wniosku należy dołączyć obliczenia zapotrzebowania wody.

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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
(ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO informujemy,
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w
Swarzędzu ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz;
Bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w
Swarzędzu możliwy jest pod adresem: e-mail: iod@zgk.swarzedz.pl;
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 ze względu na realizację Państwa wniosku (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest
Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
 na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do późniejszego
zawarcia umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu ,ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz.
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

….................................................
(podpis)

