
Załącznik nr 1 do Procedury nr 1  
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

 Hrubieszów, dnia ……………………………..  

................................................... 
(imię i nazwisko/firma) 

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

................................................... 
(adres zameldowania/siedziba) 

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

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

................................................... 
(telefon komórkowy, stacjonarny)* 

.................................................... 
(PESEL/NIP/KRS) 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
ul. Krucza 20 
22-500 Hrubieszów 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej** 

Proszę o ustalenie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej** zlokalizowanej w miejscowości Hrubieszów/Wolica** przy ulicy ........................................... 
numer ewidencyjny działki .............................................. nr księgi wieczystej .................................................................. 
z obrębu ........................................................  

Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / najemcą / dzierżawcą /  użytkownikiem 
wieczystym** / …………………………….. wyżej wymienionej nieruchomości, na terenie której istnieje/ jest 
planowana (-ny)** ………………………………………………………………...................................................................................   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...  

(rodzaj i orientacyjna wielkość zabudowy) 
z potrzebami w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków w ilości do ………....m3 /miesiąc***  

Przyłącze(-a) zamierzam wykonać w terminie do …………………………………………………………………..…………..  

Oświadczam, że po odbiór warunków zgłoszę się osobiście TAK/NIE**  
 

...................................................................  
Czytelny podpis 

Do Wniosku załączam:  
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu)/upoważnienie wydane przez 

właściciela nieruchomości do pobrania warunków technicznych przyłączenia posesji**.  
2. Dwie kolorowe kserokopie aktualnej mapy zasadniczej/mapy jednostkowej/mapy do celów projektowych** 

w skali 1:500 
3. ................................................................................................................................................................................... 

 

Odbiór  warunków  technicznych  w  Sekretariacie  w  terminie  do  30  dni  od  daty złożenia wniosku.   
W przypadku braku osobistego odebrania warunków, w wyżej wymienionym terminie, zostaną one przesłane 
drogą pocztową na adres do korespondencji podany w niniejszym wniosku.   
* pole nieobowiązkowe 
** niepotrzebne skreślić  
*** ilości na miesiąc wg przeciętnych norm zużycia wody wynoszą: dla budownictwa mieszkalnego 3m3/osobę, dla biur – 
0,5m3/osobę 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
z siedzibą przy ulicy Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres 
Przedsiębiorstwa lub e-mailem na konto iod@pgkimhrubieszow.pl. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku/zgłoszenia. Podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z zawartą 
umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO). Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oznaczone jako niewymagane będą przetwarzane na podstawie 
Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, 
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. W celu realizacji niniejszych praw prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dostępną w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów 
mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 20, 22-500 Hrubieszów oraz na stronie internetowej 
www.pgkimhrubieszow.pl/rodo.  

mailto:iod@pgkimhrubieszow.pl
http://www.pgkimhrubieszow.pl/rodo

