
Wnioskodawca/Inwestor                                                                                      Dukla, dnia …………………….. 

……………………………………………… 
 Imię i Nazwisko 

………………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania/Siedziba 

……………………………………… 
 Nr Pesel/Regon 

……………………………………… 
 Tel. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA  
W DUKLI SP. Z O.O. 

UL.PARKOWA 5 
38-450 DUKLA 

 

WNIOSEK  

O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH  
ZAOPATRZENIA W WODĘ I/LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 

1. Projektowany przyłącz do sieci: 

            wodociągowej                            kanalizacji sanitarnej   

2. Rodzaj budynku: 
 
            Budynek mieszkalny 
 
            Budynek usługowy i/lub produkcyjny 
 
           …………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                            określić zakres działalności gospodarczej/przeznaczenie obiektu 

3. Typ obiektu: 
 
            Istniejący                           Projektowany 
 

4. Lokalizacja obiektu: 
Gmina…………………………………………, Miejscowość ………………………………… 
Ulica …………………………………………., Nr domu ……………………, działki ……………………………….. 
 
 

5. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze:              m3/dobę 
 

6. Przewidywana ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków: 
                          Rodzaj ścieków ………………………….., ilość ścieków              m3/dobę 
 
Załączniki do wniosku: 
1. Dwa egzemplarze aktualnego planu sytuacyjno-wysokościowego (kopi mapy zasadniczej 1:1000) Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej Krosno tel. 13 /4375759 

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - wypis z ewidencji gruntów. 

 

PODPIS CZYTELNY WNIOSKODAWCY 

 

                                                                                           

  …………………………………………… 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla klientów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Dukli Sp. z o.o. 

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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna 

i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., ul. Parkowa 5, 38 - 450 Dukla; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań GK i M w Dukli 

Sp. z o.o. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa; 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

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

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne. 

 

 

 

…………………………………………………. 
Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 


