
Pełna nazwa i adres wnioskodawcy     Rotmanka, dnia ……………….......... 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Nr tel. ………………………………………….     „EKSPLOATATOR” Sp. z o.o. 
        ul. Sportowa 25 Rotmanka 
        83 – 010 Straszyn 
        Tel. (058) 682 – 88 – 28 
 

Zlecenie – wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr działki) : ………………………………………………................................................... 

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

Inwestor: ……..……………………………………………………………………………………………………................................................... 

Adres inwestora: ..…………………………………………………………………………………………………………....................................... 

1. Proszę o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
projektowanego / istniejącego * obiektu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa, rodzaj – budynek mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy (rodzaj usługi), handlowy, zakład 
produkcyjny) 

2. Zapotrzebowanie na wodę (m3/dobę lub maksymalny godzinowy) i cel jej wykorzystania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(potrzeby bytowo – gospodarcze, produkcyjne, sanitarno – porządkowe, pielęgnacja zieleni, inne) 

3. Jakość ścieków: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(bytowo – gospodarcze, przemysłowe, inne) 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka 
Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, 83-010 Straszyn, ul. Sportowa 25, moich danych osobowych w celu 
wykonania niniejszego polecenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych 
lub mailowo na adres: iod@eksploatator.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie 
wnioskowanej czynności. 

 

………………………………………… 
Podpis zleceniodawcy 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, 83-010 
Straszyn, ul. Sportowa 25. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji umowy zawartej z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, ale jest konieczne do 
realizacji umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można otrzymać tutaj: 
http://eksploatator.pl/?p=1344. 

Załączniki: 

1. Mapa z planem zagospodarowania przedmiotowego terenu 
2. Dokument potwierdzający własność (do wglądu) 
3. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości 

* niepotrzebne skreślić 

WYPEŁNIA SPÓŁKA 

Stosownie do udzielonego nam zlecenia wydano warunki: 

Nr warunków: ………………………………………............................. 

Data wydania warunków: ……...........………………………………… 

………………………………………… 
                  Podpis pracownika Spółki 

mailto:iod@eksploatator.pl
http://eksploatator.pl/?p=1344


OŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

Ja, niżej podpisany (a) 

.............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej będącej wnioskodawcą) 

legitymujący (a) się 

.............................................................................................................................................................. 
(numer dowodu osobistego lub innego dowodu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

urodzony (a)  .............................................. w ....................................................................................... 
 (data)    (miejsce) 

posiadający numer PESEL  ............................................../ NIP .............................................................. 
(os. fizyczna)   (os. prawna) 

zamieszkały (a) 

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

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka (i) nr .......................................................................... w obrębie ewidencyjnym 

...................................., wpisanej do księgi wieczystej KW nr ...................................... wynikające z: 
(proszę poniżej zaznaczyć właściwy tytuł prawny do korzystania z nieruchomości) 

o własności

o współwłasności - ....................................................................................................................... 
 (wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

- oraz jako współwłaściciel oświadczam, że posiadam pisemną zgodę pozostałych wszystkich
współwłaścicieli na korzystanie z nieruchomości w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy

o użytkowania wieczystego

o trwałego zarządu -   ............................................................................................................................ 
   (należy wskazać właściciela nieruchomości) 

o ograniczonego prawa rzeczowego - ..................................................................................................... 
(należy wskazać jakiego) 

o innego  .............................................................................................................................................. 
(należy wskazać jakiego) 

Wskazany powyżej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wynika z następujących dokumentów: 

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

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

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej. 

...................................    .............................................. 
(miejscowość, data)   (podpis wnioskodawcy) 
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