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DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy: 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu: 

PESEL / NIP :                                   Tel. :                                  Adres e-mail : 

3. Adres korespondencyjny:  

 
Proszę o dokonanie (zaznaczyć właściwe): 
  

 aktualizacji mapy zasadniczej w zaznaczonym obszarze 
 uzgodnienia projektowanego uzbrojenia podziemnego 
 uzgodnienia projektowanego uzbrojenia nadziemnego 
 uzgodnienia projektowanej zabudowy terenu 
 uzgodnienie projektu 
 uzgodnienie dok. techn./planu sytuacyjnego przyłączenia nieruchomości do sieci 
 

w związku z planowaną inwestycją (opis inwestycji np. budowa sieci gazowej, budowa budynku mieszkalnego itp.)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

DANE INWESTORA 

4. Imię i nazwisko / Nazwa firmy: 

5. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu: 

ADRES INWESTYCJI 

ZAWIERCIE ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Nr …………………. 

dz. nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Planowany termin realizacji inwestycji: …………………………………………………………………………………………………………………….…….  
 

ZAŁĄCZNIK  

 2 egz. mapy zasadniczej 1:500 z warstwą uzbrojenia i z zaznaczonym wnioskowanym obszarem aktualizacji 

 2 egz. planu zagospodarowania w skali 1: 500 opracowanego na mapie zasadniczej z naniesioną warstwą uzbrojenia  

 2 egz. projektu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2 egz. dok.techn./planu sytuacyjnego przyłączenia nieruchomości do sieci RPWiK Sp. z o.o. (wskazać jakiej)  …………………….……………. 

 Inne (jakie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Uzgodnienie proszę:  
 wysłać na adres korespondencyjny 

 odbiorę osobiście 

 inne (jakie) …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 
Należność za uzgodnienie ureguluję po otrzymaniu faktury1. 

 

 

……………………………………………………………………………………              ………………………………………………………………………………………… 
                         (miejscowość, data (czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UZGODNIENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do wykonania 
uzgodnienia treści określonych w niniejszym wniosku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą 
informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 
 
 
Dnia ………………………………………………………………………………..                                             Podpis ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie  z Rozporządzeniem 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 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2 , 42-400 Zawiercie zwany dalej Administratorem ;  
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się  pisząc na adres e-mail: ochronadanych@rpwikzawiercie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem: 
a) realizacji zawartej z RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia); 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa 
prawna: art.6 ust 1 lit. c  Rozporządzenia); 
c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit .f  Rozporządzenia); 
4. W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana 
danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.   
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi  przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres  
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w  przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy , do czasu 
wycofania zgody. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z  RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu, podanie przez Panią/Pana 
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub 
realizacji umowy z RPWiK sp. z o.o.  z/s  w Zawierciu. 
 

 
 

………………………………………. 
              czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – za dokonanie uzgodnienia związanego z przyłączaniem nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nie pobiera się 
opłat. ( Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 471 z dnia 2020.03.18  art. 19a pkt. 10 ust.2)   


