
INFORMACJA 
Gmina Dzierżoniów przystępuje do prac projektowych związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w Piławie Dolnej. Po ich zakończeniu rozpoczną się roboty budowlane. 

Planowana data zakończenia całości prac - projekt i wykonanie to 30.06.2022 r .  

W związku z tym, że zadanie to będzie dofinansowywane ze środków unijnych konieczne będzie uzyskanie  

w ww. terminie efektu ekologicznego w postaci podłączenia się mieszkańców do tej sieci.  

Nie uzyskanie efektu  w postaci nowych podłączeń będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanego 

dofinansowania. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo. W pierwszej kolejności wykonywane będą prace projektowe  

dla rejonów, w których zgłosi się jak najwięcej chętnych. 

O tym, czy dla danego obszaru będzie opracowany projekt będzie decydowała ilość osób, które 

zadeklarują chęć podłączenia się do sieci. 

W związku z powyższym proszę o Państwa deklarację , uzupełnienie swoich danych oraz podpisanie  

się w miejscu wyznaczonym. 

DEKLARACJA 

DANE PERSONALNE 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość, nr działki)…………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deklaruję, że w ciągu 6 m-cy od dnia wykonania sieci w rejonie mojej posesji jw. wykonam na własny koszt 

przyłącze kanalizacji sanitarnej do posesji. 

 

………………………………….  ……………………… 

 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 
W związku z koniecznością podania przez Państwo danych osobowych Spółka  WIK informuje: 

 

 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 niezbędne do realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Dolnej, 

 podane dane będą przetwarzane przez pracowników Spółki WiK, będą podane jedynie upoważnionym pracownikom  Gminy 
Dzierżoniów, z którą to Gminą, Spółka realizować będzie zadanie j. w 

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Piławie Dolnej  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 zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych na potrzeby 
Spółki WiK  w celu realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Dolnej. 
 
 
 
Data: …………………                                             .................................................................................  

                                                                                                                  (podpis) 

 


