
Nadarzyn, dnia ………..………... 

 

 

……………………………………. 
(imię i nazwisko/firma) 

……………………………………. 
             (adres) 

……………………………………. 

……………………………………. 
                          (numer telefonu) 

Przedsiębiorstwo Komunalne 

Nadarzyn Sp. z o.o. 

ul. Graniczna 4 

05-830 Nadarzyn 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zgody i warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. 

 

Proszę o wyrażenie zgody i określenie warunków technicznych na podłączenie do 

gminnej sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego / budynku do działalności gospodarczej / 

siedziska rolnego / działki rekreacyjnej* położonego/-ej na działce nr ew.: …………...……… 

w miejscowości …………………………………………………………………………….…... 

Informacje dodatkowe: ……………………………………………………………………….... 

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

Oświadczam, że zbudowany odcinek sieci kanalizacyjnej, w przypadku konieczności 

częściowego umieszczenia go na działce gminnej, zostanie w tym zakresie nieodpłatnie 

przekazany gminie, która przejmie konserwację i ewentualną modernizację na swój koszt. 

ODBIÓR  OSOBISTY / WYSYŁKA POCZTĄ * 
*niewłaściwe skreślić 

 

 

        …………………………………… 

                       
(podpis/ pieczęć)

 
 

Wymagane załączniki: 

1. mapa d/c projektowych lub z zasobów archiwalnych 

2. opłata do wniosku o wydanie zgody i warunków technicznych na podłączenie do gminnej sieci 

kanalizacyjnej (75,00 zł brutto) 

3. projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku firm) 

4. upoważnienie (jeżeli występuje ) 

5. bilans wodny (w przypadku firm) 

6. wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku firm). 

 



Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję iż, 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Komunalne 

Nadarzyn Sp.z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy ul.Granicznej 4 , zwany 

dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana* 

danych osobowych, 

2) inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Anna Szmel, e-mail: 

anna.szmel@pkn.net.pl, 

3) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zgody i warunków 

technicznych na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej / 

wydania stosownej decyzji / elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania e-

faktur / realizacji zamówienia * i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e, 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan* prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana* dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji 

wniosku, maksymalnie przez okres 6-ciu lat. 

 

*- niewłaściwe skreślić 

 


