Grodzisk Wielkopolski, dnia ……….………….………………………..
…………..……………………………………………..
(Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

…………..……………………………………………..
…………..……………………………………………..
(adres zamieszkania lub siedziby)

…………..……………………………………………..
…………..……………………………………………..
(adres do korespondencji)

…………..……………………………………………..
(tel. kontaktowy)

…………..……………………………………………..
(adres e-mail)

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski
WNIOSEK
o wydanie zapewnienia dostawy wody (do) i odbioru ścieków (z):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ogólny opis planowanej inwestycji)

na działce nr ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
położonej w .................................................................................................................................................
Powyższe zapewnienie (umowa) jest mi niezbędne do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
(do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej 1:500/1000 z zasobu
geodezji w Grodzisku Wielkopolskim, określający usytuowanie nieruchomości w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik obowiązkowy)

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 Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp.
(62-065) przy ulicy Kościańskiej 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z wydaniem zapewnienia o możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. 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 lub na
stronie internetowej: www.gpk.biz.pl w zakładce RODO.

................................................
(podpis wnioskodawcy)

