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❒ - * niepotrzebne skreślić 

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A 
58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83 

telefon: 074 832 20 73-75 
fax: 074 832 37 05 
www: www.wik.dzierzoniow.pl 
e-mail: tt@wik.dzierzoniow.pl 

 
 

Dział Techniczny / TT                   

 Symbol Działu  Miejscowość dzień miesiąc rok 

Inwestor Pełnomocnik 
             

Nazwisko i imię lub nazwa  Nazwisko i imię lub nazwa 
 

             
Ulica  Ulica 

 

   -                -            
Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

 

                                                                 
Telefon kontaktowy                           e-mail  Telefon kontaktowy                           e-mail 

 

Adres korespondencyjny: (wskazać gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) 
 
             

(Adres zamieszkania lub siedziba) Ulica  (Adres zamieszkania lub siedziba) Ulica 
 

   -                -            
Kod pocztowy  Miejscowość  Kod pocztowy  Miejscowość 

 
WNIOSEK Nr 2 

O WYDANIE OPINII TECHNICZNEJ DO ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Proszę o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych w zakresie (podać charakter zaznaczając odpowiedni kwadrat): 

  Planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego* i/lub kanalizacyjnego* 

  Trasy projektowanej  sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej* 

  Trasy projektowanej sieci       
 

  Projektu budowanego branży drogowej 

  Projektowanego planu przestrzennego zagospodarowania 

 Opinii lokalizacyjnej planowanej budowy/rozbudowy 

  Inne       
 

dla nieruchomości położonej przy ulicy       nr       w       
 

nr działki       Obręb:       
 

Dodatkowe informacje Inwestora: 

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

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

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

Inwestor / pełnomocnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

swoich danych osobowych dla wszystkich niezbędnych czynności, które mają związek z realizacją niniejszego wniosku. 

Opinia techniczna do rozwiązań projektowych wydawana jest w kolejności wpływu do Działu Technicznego w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku. W przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania stanu istniejącego w terenie, 

termin może być wydłużony o kolejne 14 dni kalendarzowe  po uprzednim zawiadomieniu Inwestora/ Pełnomocnika.  
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❒ - proszę zaznaczy  

Termin wydania opinii technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów i dokumentów do wniosku. 

 

Sposób odbioru dokumentacji:  

  osobiście 

  pocztą 

 

 

W załączeniu przedkładam: 

        egz. planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej wraz z kopią technicznych warunków 
przyłączenia, 

 

        egz. projektowanego planu przestrzennego zagospodarowania terenu, 
 

        egz. mapy syt-wys.  
 

 

  Inne       

 

 

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że: 
 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A; 

 z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl; 
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, 

 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby, 

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu przedawnienia 
roszczeń, 

 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 
narusza przepisy  o ochronie danych osobowych; 

 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  ograniczenia przetwarzania. 
 

                                                                                                Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  w celu realizacji niniejszego wniosku 
zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 
 
Data: …………………                                                                                  .................................................................................  

                                                                                                                   podpis Inwestora/Pełnomocnika* 

 

 

 

podpis Inwestora/Pełnomocnika* 


