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WNIOSEK  O  ODBIÓR  KOŃCOWY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 

 

 UWAGA: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

                                                                                                        Data  

Wnioskodawca 
Nazwisko 
 

Imię 
 

Nazwa firmy NIP ( dot. Firm ) 
 

Adres zamieszkania/ siedziba 
Miejscowość 
 

Kod 
 

Poczta 
 

Ulica 
 

Nr budynku 
 

Nr lokalu 
 

Dane kontaktowe 
Telefon* 
 

e-mail 
 

 

WNIOSEK 
o dokonanie odbioru technicznego ( odbiór końcowy )  przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacji sanitarnej1 

wykonanego do obiektu 
 

Adres nieruchomości 
Miejscowość 
 

Kod 
 

Poczta 
 

Ulica 
 

Nr posesji 
 

Nr działki 
 

Obręb 
 

Rodzaj planowanej zabudowy – właściwe zaznaczyć 
 Budynek mieszkalny jednorodzinny 
 Budynek mieszkalny wielorodzinny 
 Budynek użyteczności publicznej ( rodzaj )................................................................................. 
 Zakład usługowy / produkcyjny ( rodzaj ).................................................................................... 
 Inne ( rodzaj )     

 
 

 

Data przeglądu technicznego  (odbioru częściowego) wykonanych przyłączy  
 
Do wniosku załączam2 :  

 Inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy 
 Inne.........................................................................................................................................................

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

................................................................ 
 
                                                                                                                                                       ....................................................... 
                                                                                                                                                                      ( czytelny podpis ) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         
* Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz ułatwi ewentualny kontakt w sprawie wniosku                                                                                                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
2 W przypadku przesłania niekompletnego wniosku, zostanie on odesłany do adresata celem uzupełnienia 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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 (RODO) ,informujemy że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów  
tel. +48 76 836 55 55 e-mail:gmina@gminaglogow.pl 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): 
iodo@gminaglogow.pl lub pod adresem administratora  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych 
związanych z w/w wnioskiem. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018 poz. 1152) Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda 
dotyczy numeru telefonu lub adresu e-mail. 

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na 
mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.  

 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu lub adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 
00-913 Warszawa. 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

 Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 
 


