
PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU 

 ...........................................................                                                          Mszana Dolna, dnia …………………           

 imię i nazwisko (firma) 

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

adres    „Górna Raba” Sp. z o.o. 

...........................................................  ul. Krakowska 27 e  

adres do korespondencji   34-730 Mszana Dolna 

Nr telef:................................................. 

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci  

kanalizacji  sanitarnej 
 

Zlecam wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej w 

.....................................przy ulicy ......................................................................nr ........................... nr działki 

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

Koszt według ceny umownej, za każdy kolejny wyjazd w teren 150zł +  podatek VAT, płatne po otrzymaniu 

faktury VAT ponosi Inwestor jeżeli po przyjeździe na miejsce przez Pracownika  stwierdzone zostanie, że   prace 

wykonano niezgodnie  z wydanymi warunkami. 

 

1. Dotyczy budynku:* 

□ projektowanego 

□ istniejącego 

 

2. Rodzaj ścieków :* 

□ ścieki bytowe z gospodarstwa domowego...................... m3/m-c lub ilość osób.................... 

□ przy innych celach określić rodzaj działalności gosp. .......................................................... 

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

   Ilość ścieków: a)   bytowych           ............................... 

b) przemysłowych  .............................. 

W przypadku ścieków przemysłowych określić ich jakość oraz podać jakie będą zastosowane urządzenia 

podczyszczające 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Termin rozpoczęcia dostarczania ścieków. 

□ planowany termin rozpoczęcia dostarczania ścieków  ………………………….. 

 

4. Opis nieruchomości uwidocznionej na załączonej wg. pkt.6 mapie z podaniem  charakteru budynków 

/budynki: mieszkalne, gospodarcze, produkcyjne, usługowe-także odpłatny wynajem pokoi/. 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Sposób zasilania budynku w wodę i sposób rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków* 

□ wodociąg              □ licznik zużycia wody 

□ ujęcie własne        □ licznik zużycia wody 

□ wodociąg              □ ryczałt 

□ ujęcie własne        □ ryczałt 

 

6. Załączniki : 

□ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza kanalizacyjnego w stosunku do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

 

 

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

*- odpowiednie zaznaczyć                                                                      podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 



PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA 

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, biuro: 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e,  

o nadanym nr NIP: 6811802943, REGON: 356267546, informuje, że jest administratorem danych osobowych 

przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/umową. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez „Górna Raba” Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 

przedmiotu wniosku/umowy, w tym obowiązków prawnych ciążących na „Górna Raba” Sp. z o.o., wykonania 

przez „Górna Raba” Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy,  

a także podjęcia przez „Górna Raba” Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do 

podjęcia przez „Górna Raba” Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku/umowy. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia, sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: biuro@gornaraba.pl, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych 

osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych  

z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.  

W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim,  

a także spółkom zależnym „Górna Raba” Sp. z o.o, podmiotom świadczącym na rzecz „Górna Raba” Sp. z o.o. 

usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności „Górna Raba” Sp. z o.o. oraz 

archiwom. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

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

     podpis Wnioskodawcy 


