
 

 

   

Iwanowice Włościańskie, dnia ……………………… 

Imię i nazwisko:…………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:…………………………………………….. 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA ZAMONTOWANIE WODOMIERZA 

 

 

Lokalizacja obiektu: 

Działka nr:…………w miejscowości: ………………………………………………………… 

Adres punktu którego dot. 

wniosek: …..................................….................................................. …........…………………

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

 

 

Charakter zabudowy i parametry: 

 Dom jednorodzinny 

 Zabudowa wielorodzinna 

  Budynek gospodarczy 

 Zabudowa usługowa (pawilony handlowe kioski itp. 

 Zabudowa mieszkalno-usługowa 

 Obiekty produkcyjne (określić charakter działalności 

 Inne............................................................................... 

 

Dotychczasowy sposób rozliczania za wodę: 

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

Dodatkowe informacje i uwagi: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Wymagane Załączniki: 

– oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości 

– upoważnienie od współwłaścicieli       

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich (32-095), ul 

Ojcowska 11 (dalej „Przedsiębiorstwo Komunalne”), informuje, że jest administratorem danych 



osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego). 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Komunalne  w zakresie i celu niezbędnym 

do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie 

Komunalnym, a w szczególności wykonania  zadań realizowanych w interesie publicznym. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne  działań związanych z przedmiotem wniosku. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: 

sekretariat@pkndiwanowice.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku 

z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku, a także przez okres konieczny 

w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy  prawa  przewidują dłuższy okres 

ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom 

pocztowym, firmom kurierskim, a także podmiotom świadczącym na rzecz Przedsiębiorstwa 

Komunalnego usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną  oraz archiwom. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej  

Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w zakresie objętym niniejszym wnioskiem na warunkach podanych 

powyżej. 

 

 

 

        …………………………………… 

                     (Czytelny podpis) 

 


