
Zakład Gospodarki Komunalnej  
 „Wodociągi Marciszowskie” 

ul. Dworcowa 14,  58-410 Marciszów 
    korespondencja: ul. Szkolna 4 a 

       tel; 511 139 977            
            e-mail: wodociagi @marciszow.pl 

 

Marciszów, dnia………………………….. 
Wnioskodawca: 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

W N I O S E K  

 

O ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW  

 

zlokalizowanego w………………………. ...................................................................................... 

ul............................................................... nr ............. nr działki……………………………….. 

1.   Charakterystyka obiektu: 
a)  kubatura   .................. m3 

b)  przeznaczenie : mieszkalny , mieszkalno-usługowy, usługowy, pensjonat, inne: 

 

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

2.  Zapotrzebowanie wody: 

a)  na cele socjalno - bytowe 

- średnio na dobę,                  ................ m3/d 

- maksymalnie na dobę,                ................ m3/d 

b) na cele działalności gospodarczej prowadzonej w budynku  

- średnio na dobę,                  ................ m3/d 

- maksymalnie na dobę,                ................ m3/d 

3.  Odprowadzenie ścieków: 

a)  sanitarnych  ............... m3/d 

b) z działalności gospodarczej ................ m3/d 

4.   Do niniejszego wniosku załączam   : 

-   dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

 

…………………………………                        

          /podpis Wnioskodawcy 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą 
w Marciszowie (58-410) przy ulicy Dworcowej 14. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: 
wodociagi@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W zakładzie wyznaczony został 
inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@marciszow.pl . 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z wydaniem oświadczenia o możliwości przyłączenia działki do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 
informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 
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