
Ligota, dn. …………………………….. 
Nazwisko ………………………………………….. 

Imię…………………………………………………… 

Adres zam. …………………………………..…… 

Nr dowodu osobistego………………….…… 

PESEL ……………………………………..….……… 

Telefon ………………………………..…….……… 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie 

Ligota 59a, 63-507 Kobyla Góra 

 

WNIOSEK –ZLECENIE 

ZAPEWNIENIA DOSTAWY WODY, ODPROWDZANIA ŚCIEKÓW* 

ORAZ WYDANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 

Niniejszym zlecam wydanie zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków* dla potrzeb:  

a) budynku mieszkalnego (ilość kondygnacji)* ……………………………………. 

b) działki budowlanej (określić powierzchnię)* …………………………………… 

c) działki rekreacyjnej (określić powierzchnię)* …………………………………… 

d) innych (określić rodzaj) *…………………………………………………………………. 

i podania warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej* 

budynku/nieruchomości* położonej w miejscowości ……………………………………………...………………………. 

przy ulicy ………………….………………….…………nr…………. działka ewidencyjna nr ………………………………… 

oraz zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z niniejszym zleceniem zgodnie z obowiązującym cennikiem po 

otrzymaniu faktury VAT. 

 

Informacje dodatkowe: 

a) planowany termin poboru wody ……………………, odprowadzania ścieków ………………….. 

b) planowany pobór wody/odprowadzania ścieków* w ilości: ……………………. m
3
/miesiąc 

c) planuje się pobór wody bezpowrotnie zużytej: tak / nie * 

d) planuje się pobór wody do prowadzenia działalności gospodarczej w części budynku: tak / nie * 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gminy 

Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie w celu realizacji niniejszego zlecenia. 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo oświadczenie o korzystaniu 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, której dotyczy wniosek 

2) kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 

3) Inne: ………………………………………………………. 

4)  

…………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie i 

będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

3. Wnioskodawca, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. 


