
z dnia………………………… 

WNIOSKODAWCA  

Imię i Nazwisko/Nazwa .................................................................  

Adres ulica..........................................................................................  

Telefon ...............................................................  

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.  

ul. Wiślna 1 

39-400 Tarnobrzeg 

 

Proszę o sprawdzenie planu sytuacyjnego lub planu zagospodarowania terenu przyłącza wodociągowego*/ 

kanalizacji sanitarnej* do nieruchomości zlokalizowanej w Tarnobrzegu, przy ul. 

…………………………………........................…….. obręb .........…..….….………..... działka nr .............................................................. 

pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia znak ………………..…….. z dnia ………………….….. 

 

………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić     (data i podpis Wnioskodawcy) 
 

 

Załączniki: 

1) 2 egz. planu  sytuacyjnego` 

Plan sytuacyjny lub PZT musi być zgodny z wydanymi warunkami przyłączenia i zawierać:  

1. parametry techniczne (średnica, długość, materiał,  spadek- w przypadku kanalizacji) 

2. jeżeli przyłącze będzie usytuowane w drodze gminnej, powiatowej bądź wojewódzkiej należy uzyskać zgodę 

zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

3. jeśli ze zgody zarządcy wynikają warunki wykonania typu przewiert lub rura ochronna to należy pokazać to na  

planie  sytuacyjnym. 

2) kopia warunków przyłączenia  

3) inne………………………………….. 
 

Klauzula informacyjna  

1) Administratorem danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1,  

15 8232295, e-mail :  biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 158232295, e-mail: iod@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków- art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO. 

4) Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. z 2017 poz. 328 z późn. zm), ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.414 z późn. zm).  

5) Dane udostępnione przez osobę, której dotyczą nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepis prawa oraz do 

czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów spółki. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania zapewnienia. Niepodanie danych osobowych będzie uniemożliwiało 

wydanie planu sytuacyjnego. 

11) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

WNIOSEK O SPRAWDZENIE  

planu sytuacyjnego lub PZT przyłącza wodociągowego/kanalizacji 

sanitarnej 
 


