
 ...................................................                               ..........................., dnia .............................. 

(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania) 

 

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

(miejscowość)       

 

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

(telefon)       Zakład Usług Wodnych   Spółka z o.o. 

w Koninie 

       ul. Nadbrzeżna 6a 

    62-510 Konin 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie zapewnienia dostawy wody z sieci wodociągowej/odbioru ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej1  

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zapewnienia dostawy wody/odbioru ścieków na cele socjalno – bytowe 

do działki nr. geodezyjny …………………. obręb ……..……………… w miejscowości ………………………………....………, 

dla planowanej budowy:  dom mieszkalny jednorodzinny z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe/ 

budynek mieszkalny wielorodzinny/na cele komercyjne/inne ………………………………………………..…………………2  

 

Do wniosku dołączam aktualną kopię mapy zasadniczej ww. działki oraz odpis tytułu do władania 

nieruchomością. 

Przyjmuje do wiadomości, iż uzyskane zapewnienie zostanie wydane wyłącznie dla potrzeb prowadzonego 

przez właściwy organ  postępowania administracyjnego w przedmiocie określenia warunków zabudowy dla 

nieruchomości opisanej we wniosku (art. 61 ust.1pkt 3, w zw. z ust.5 ustawy z dnia 27 marca  2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. z 2020, poz. 293), a uzyskane na podstawie 

niniejszego wniosku zapewnienie dostawy wody/ odbioru ścieków, nie stanowi o możliwości wykonania na 

jego podstawie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego. 

 

Oświadczam, iż nieruchomość stanowiąca przedmiot wniosku nie ulegnie/ulegnie2 podziałom 

geodezyjnym w celach komercyjnych, wymagającym budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. 

  

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

                                                                                                                                  Podpis 

 
1 Wzór wniosku przyjęty do stosowania w Zakładzie Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie  
2 Niepotrzebne skreślić 



 

 
   Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) pragniemy 

Państwa poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 

ul. Nadbrzeżna 6a (Administrator).  Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: rodo@zuwkonin.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków  lub w celu zawarcia i realizacji 

takiej umowy. 

3. Państwa dane osobowe zostaną powierzone dostawcom usług, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać 

udostępnione innym upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług Administratora. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych 

osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz w przypadku uznania, że przetwarzane przez Administratora Państwa 

danych osobowych narusza przepisy RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa). 

6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w związku z realizacją zawartych umów przez czas niezbędny                

do realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. 

Dodatkowo Państwa dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów 

statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia 

powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie,  w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez 

okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.   

                                                                                                                    


