
Wniosek 
do Zakładu Usług Komunalnych w  Niwiskach 

o zapewnienie dostawy wody, odbiór ścieków sanitarnych oraz określenie warunków 
sanitarnych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci, lub o informację 

dotyczącą możliwości podłączenia: * 

 
 

Niwiska , dnia ………………. 
Wnioskodawca: 
 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ………………………………………………......................... 
Adres do korespondencji: ………………………………………………………......................... 
                                          ………………………………………………………........................ 
 
Nr telefonu (w godz. 700 – 1500) ……………………………………………….......................... 
Inne dane firmy (NIP, REGON, sposób reprezentacji …………………………..................... 
 
Dotyczy budynku, posesji: 
 
W miejscowości: ……………………………………………………………………………………………………. 
przy ………………………………..., nr………………………   -   ; dz.bud. nr ……..………………………..… 
Wniosek o ; 

1. zapewnienie dostawy wody *-   
2. zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych* –    
3. określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej* –  
4. określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej* -   

     wodociągowej – zapotrzebowanie wody: (m³/m-c) …………………………………………………………. 
na  cele:       bytowo- socjalne,            przemysłowe         inne………………………………………………... 
      kanalizacji sanitarnej– ilość ścieków : (m³/m-c) ….................... (m³/d) ……………………………...…… 
ścieki:       bytowe,            przemysłowe       (jeżeli zaznaczono przemysłowe, określić rodzaj produkcji) …………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Dla budynku:            istniejącego,               projektowanego 
Rodzaj zabudowy -  budynku:  
     mieszkalna – jednorodzinna 
     mieszkalna – wielorodzinna:           
      rozliczenie z użytkownikami lokali 
      obiekty produkcyjne i usługowe: ……………………………………………………………………………… 
      rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku/ obiektu 
      rozdział instalacji wewnętrznej i opomiarowania w wyniku zmiany funkcji 
      rozdzielenie trwałe instalacji wodociągowej zasilanych z różnych źródeł 
 
Rodzaj instalacji do podłączenia: instalacja wewnętrzna       ,  inna………………………...………………… 
Ilość osób zam.: …………………………………………………………………………..………………………... 
Powierzchnia użytkowa:………………………….......................................................................................................... 
Dodatkowe informacje o inwestycji: …………………………………………………………………………………………. 
Przewidywany termin podłączenia/ rozpoczęcia świadczenia usług przez ZUK  Niwiska..…………………………….  
Charakterystyka zużycia wody i odprowadzania ścieków: ……………………………………………………………...… 
 

1. Oświadczam, że jestem: 
      właścicielem posesji, budynku 
      współwłaścicielem – udział: ………………………………………………….. 
      zarządcą, dzierżawcą, użytkownikiem lub najemcą 
      stan prawny budynku / posesji jest nieuregulowany 
       zamierzam uzyskać w/w działkę 



 
Zapewnienie przyjęcia nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego do oczyszczalni ścieków: 
      tak w ilości m3 /m-c……………………………………… 
      nie 

 
W załączeniu: 

1. ………………………………………………………………………………………………..…………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
Odbiór warunków:  
      osobiście 
      odesłać pocztą 
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celach związanych z przygotowaniem                
i prowadzeniem w/w inwestycji i dotyczących przyłączenia do sieci. 

RODO – Informacja 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, adres: Niwiska 112 , 36-147 Niiwska, numer telefonu 17 2279 383,          

adres e-mail: zuk@gmina.niwiska.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 693776126; adres e-mail: iod@niwiska.pl  

3. ZUK Niwiska przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach 

3.1. W przypadku, gdy na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Panią/Pana z ZUK Niwiska umowa: 

a) ZUK Niwiska przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: podjęcie na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem z ZUK Niwiska. 
umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2017.328 ze zm.) - art. 6 ust. 1 lit. b/ Rozporządzenia, 

b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ZUK Niwiska w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odp rowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz.U.2017.328 ze zm.) oraz w związku z realizacją zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. c/ Rozporządzenia, 

c) wykonywanie zadań własnych Gminy Niwiska realizowanych w interesie publicznym, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych - art. 6 ust. 1 lit. e/ Rozporządzenia, 

d) wewnętrzne cele administracyjne ZUK Niwiska., w tym statystyka i sprawozdawczość wewnętrzna - art. 6 ust. 1 lit. f/ Rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów  przetwarzania tj.: 

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z ZUK Niwiska umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa bądź dla zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZUK Niwiska w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ZUK Niwiska, 

c) w zakresie wykonywania przez ZUK Niwiska. zadań własnych Gminy Niwiska realizowanych w interesie publicznym, związanych z zaspokajaniem zbiorowych 
potrzeb w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, przez okres realizacji zadań własnych gminy - 
art. 6 ust. 1 lit. e/ Rozporządzenia, 

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ZUK Niwiska. stanowiących podstawę tego 
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

5. W związku z przetwarzaniem przez ZUK Niwiska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do 
usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, zażądania 
zaprzestania przetwarzania danych. 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/ Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZUK Niwiska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do dnia 25 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego 
następcą. 

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z ZUK Niwiska. podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem 
zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych będzie brak 
możliwości zawarcia lub realizacji umowy z ZUK Niwiska 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

 
(*Odpowiednie zaznaczyć, skreślić lub wypełnić) 
 

…………………………………………………………… 
(Czytelny podpis wnioskodawcy, pieczęć firmy) 

 

mailto:zuk@gmina.niwiska.pl

