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…………………………………                                   Pilzno, dnia……………… 
              /nazwisko i imię,/nazwa/ 
………………………………… 
                        /adres/ 
………………………………… 
                         /adres/ 
………………………………… 
                       /telefon/ 
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA  
DOSTAWY WODY I PRZYJĘCIA ŚCIEKÓW 

 
 

 Proszę o wydanie zapewnienia dostawy wody i przyjęcia ścieków do: 
 
1. Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: 

 
   ………………………………...…………….…………………………………………….. 
 
2. Adres lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego, nr  działki, obręb:  

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

3. Dobowe zapotrzebowanie na wodę: …………. [m3/d], z uwzględnieniem przepływów  
 
średniodobowych ………….. [m3/d]. 

 
4. Ilość odprowadzanych ścieków: ……………[m3/d], rodzaj……………………………. 

 
Do wniosku załączam wyrys z mapy zasadniczej z zaznaczoną posesją. 
 
Oświadczam, że posiadam tytuł: właściciela, współwłaściciela, dzierżawcy, użyczenia, 

pełnomocnika wraz z załączonym pełnomocnictwem, inny ……………………….……*) 

i stwierdzam, że posiadam zgodę właściciela na złożenie w/w wniosku.   

5 . OŚWIADCZENIE: 
 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości zapoznania się z klauzulą  
informacyjną  o ochronie danych osobowych, dołączoną do wniosku. 

 
 
                                                                                 ……………………………………………. 
                                                                                        /Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika / 
 
ODBIÓR DOKUMENTU: 
 

Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia 
złożenia. 
        -  proszę zaznaczyć w przypadku gdy wnioskodawca chce odebrać dokument osobiście   
 
*) – właściwe podkreślić 
 

 
………………………… 

(data wpływu) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
przetwarzanie danych osób składających wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody 

i przyjęcia ścieków 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Pilźnie,  mieszczący się pod adresem 39-220 Pilzno, ul. Staszica 55, tel. 14 672 12 98, 
zwany dalej Administratorem. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zapewnienia dostawy wody i 
przyjęcia ścieków, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ,w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

 


