
Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie 

 ul. Wojska Polskiego 12 

 47-240 Bierawa 

Wniosek o wydanie 

warunków przyłączenia do 

sieci wod.-kan. 

Data wpływu 

Dane podmiotu ubiegające się o przyłączenie do sieci 

1. Imię i nazwisko/Nazwa: 

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

3. NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

4. Sposób odbioru warunków: 

□ osobisty □ listowny na adres:  

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

5. Pozostałe informacje: 

□ nr telefonu ………………………………………………………………………………………… 

□ adres e-mail ………………………………………………………………………………………. 

Określenie potrzeb podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci 

6. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu: 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny □ budowa zagrodowa □ inna …………………………..… 

7. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 

□ miejscowość …………………………………………………………………………………………………. 

□ ulica i nr domu ……………………………………………………………………………………………… 

□ nr działki i obręb ………………………………………………………………………………………….. 

8. Wniosek dotyczy przyłączenia do sieci: 

□ wodociągowej 

□ kanalizacji sanitarnej 

□ inne:  ……………………………………………………………………………………….. 



9. Wniosek dotyczy budynku: 

□ istniejącego 

□ planowanego 

□ inne: rozbudowa/przebudowa 

10. Zapotrzebowanie na wodę: 

Qdśr[m3/d] …………………………………… Qdśr[m3/h] ………………………………………….. 

11. Rodzaj ścieków:  

□ socjalno-bytowe □ przemysłowe ( w tym wielkość ładunku zanieczyszczeń) 

 
 

12. Ilość odprowadzony ścieków 

Qdśr[m3/d] ……………………………………………. 

13. Załącznik: 

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

□ potwierdzenie opłaty administracyjnej (w przypadku pełnomocnictwa)  

 
 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis wnioskodawcy)                                                                                                                 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie z siedzibą w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12. 
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, mailowo na adres: 
zgkim@zgkimbierawa.pl, telefonicznie pod numerem: 77/4872-821  lub powołanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bierawie inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: zgkim@zgkimbierawa.pl,  tel. 77/4872-743. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia i  przekazania faktur pocztą elektroniczną. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia do 
gminnej sieci (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
Dane osobowe wnioskodawcy będą udostępniane wyłącznie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Bierawie.  
Dane osobowe  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie będzie przetwarzać w okresie wykonywania 
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  
Wnioskodawca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Wnioskodawca ma prawo wnieść skarg do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 
Klauzula informacyjna 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie informuje, iż na podstawie art. 27e ust. 1 pkt. 2 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. 2001 nr 72 poz. 
747 z późn. zm.], w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o 
rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2. 
 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

mailto:zgkim@zgkimbierawa.pl

