
Gdańska Infrastruktura                                             Kancelaria                                                              Dział Obsługi Inwestorów 

Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.                   składanie i odbiór dokumentów                         godziny przyjęć:  
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Tel. 58 32 66 700                                                             pon., - pt. / 8.00 – 15.00                                        wt. / 12.00 – 15.00 
    

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do wydania warunków technicznych, uzgodnienia dokumentacji, sporządzenia umowy 

przejęcia, protokołów odbioru i przejęcia i niezbędnych rozliczeń z tego tytułu, a także gospodarowania nieruchomościami zgodnie z właściwością 

określoną w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska.                                         
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                          Miejsce na kod klienta 

 

 

 

                                         Gdańsk, dnia                               

 

WNIOSEK O WYDANIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 

ZLECENIODAWCA  

                                                                                          

imię i nazwisko / nazwa firmy 

                                                                                   

                                                                                        
adres zamieszkania / siedziby 

                                                                                           

nr NIP 

                                                                                   
TELEFON KONTAKTOWY 

                                                                                         
ADRES E-MAIL 

                                                                                      
 

INWESTOR 

                                                                                                         

imię i nazwisko / nazwa firmy 

                                                                               

                                                                                               
adres zamieszkania / siedziby 

                                                                                                              

nr NIP 

                                                                                                        
TELEFON KONTAKTOWY 

                                                                                           
ADRES E-MAIL 

                                                                                                            
 

Zlecam wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej*  

planowanej inwestycji:                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                  

Adres inwestycji:                                                                                                                                                                     

Zapotrzebowanie na wodę wynosi (m³/db, m³/h lub dm dm³/s):                                                                                          

Rodzaj ścieków (zaznacz):      bytowo-gospodarcze      przemysłowe      inne, jakie? 
 

Opłata za wydanie warunków technicznych zostanie pobrana przy uzgodnieniu dokumentacji projektowej, 

zgodnie z cennikiem GIWK, dostępnym na stronie www.giwk.pl 
 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 

1. Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 

2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 

3. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (wzór na stronie www.giwk.pl) lub kserokopię 

dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością 

4. Dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku, np. pełnomonictwo 

    
 

 
                  Miejsce na kod kreskowy sprawy 

 

                      

 

 

                                                  
podpis Zleceniodawcy 

 



Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. 

Kartuska 201 Gdańsk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl; 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na mój wniosek związanych z realizacją zamierzenia 

budowlanego; 

3. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (RODO Art. 6 

ust. 1, lit. f) w celu dokonywania analiz, koncepcji i strategii dla potrzeb rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacji 

sanitarnej; 

5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie realizującej usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Gdańska, Gminie Miasta Gdańska i podmiotom od niej zależnym, w zakresie wynikającym z przepisów prawa; 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; dane związane z realizacją zamierzenia budowlanego na mój wniosek będą 

przechowywane bezterminowo; 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

10. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów 

prawa; 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych; 

12. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego w 

pkt 2. 
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