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3. Nr sprawy

4. Data przyjęcia zlecenia

1a. Imię i nazwisko/pełna nazwa 1a. Imię i nazwisko/pełna nazwa

1b. Adres zamieszkania/Siedziba 1b. Adres zamieszkania/Siedziba 5. Data wpłynięcia  zlecenia

1c. Kod pocztowy, miejscowość 1c. Adres zamieszkania/Siedziba

1d. PESEL / NIP 1d. PESEL / NIP  

1e. Kontakt telefoniczny 1e. Kontakt telefoniczny

6. RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

    zaopatrzenie w wodę     odprowadzanie ścieków bytowych        odprowadzanie ścieków przemysłowych

    odprowadzanie wód opadowych     inne (jakie?)…………………………………………………….

7. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

    istniejący     projektowany  

    zabudowa punktowa jednorodzinna     zabudowa zespołowa jednorodzinn          zabudowa punktowa wielorodzinna

 
    zabudowa zespołowa wielorodzinna zakład produkcyjny          obiekt handlowy

    obiekt biurowy obiekt użyteczności publiczn          obiekt handlowy

 

    inne (jakie?)…………………………………………………….

    Miasto………………………………………………………..

9. ZAOPATRZENIE W WODĘ

na cele socjalno-bytowe liczba mieszkańców/pracowników

na cele technologiczne

na cele p.poż - wewnętrzne na cele p.poż - zewnętrzne

10. ŚCIEKI

na cele bytowe na cele przemysłowe

inne (jakie?)………………………………………………………………..

wody opadowe
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11. TYTUŁ PRAWNY INWESTORA

  własność współwłasność            użytkowanie wieczyste

  dzierżawa brak tytułu prawnegozakład produkcy  inne (jakie?)………………………….

12. ZAŁĄCZNIKI

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000z zaznaczoną lokalizacją inwe

pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje in

13. INNE INFORMACJE

 

14. Miejscowość 15. Data 16. podpis/pieczątka zleceniodawcy lub inwestora

Przedsiębiorstwo Gospodarki   
Komunalnej Sp. z o.o.                
w Strzelcach Krajeńskich          

     

Zlecenie na opracowanie warunków 
technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

1. DANE ZLECENIODAWCY                        
      (DRUKOWANYMI LITERAMI)

2. DANE INWESTORA                  
    (DRUKOWANYMI LITERAMI)

NALEŻY WYPEŁNIĆ DANE ZLECENIODAWCY I INWESTORA, JEŻELI 
INWESTORA REPREZENTUJE INNY PODMIOT 

8. ADRES INWESTYCJI         (DRUKOWANYMI LITERAMI)

 Ulica ……………………………………………………….. Nr (budynku, nr ew. działki, obręb)………..……………………………………

Przedsiębiorstwo Gospodarki   
Komunalnej Sp. z o.o. w 

Strzelcach Krajeńskich               

Zlecenie na opracowanie warunków 
technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej



1) Zgodnie  z  Rozporządzeniem  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Odbiorca Usług:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dostawcę Usług - administratora danych

-  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Strzelcach  Krajeńskich  (66-500)
Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 15;

b) podaje dane osobowe dobrowolnie w formularzu i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
c) oświadcza,  że  zapoznał/a  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. 


