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Chełmża,  dnia  …………..………………. 
 

WNIOSEK  O  UZGODNIENIE  PROJEKTU  TECHNICZNEGO 
 

Termin uzgodnienia projektu technicznego – do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia 
kompletnego wniosku 

 
1.  DANE  WNIOSKODAWCY 
      
     INWESTOR 
Imię i nazwisko /  
Nazwa firmy 

 

Ulica, nr  
 

Kod pocztowy / 
miejscowość 

 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
     PEŁNOMOCNIK 
Imię i nazwisko /  
Nazwa firmy 

 

Ulica, nr  
 

Kod pocztowy / 
miejscowość 

 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
      ADRES  DO  KORESPONDENCJI 
Imię i nazwisko /  
Nazwa firmy 

 

Ulica, nr  
 

Kod pocztowy / 
miejscowość 

 

 
2.  WNIOSKUJĘ O UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA: 
     (zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko) 
 

    wodociągowej 
 

    kanalizacji sanitarnej 
 

    kanalizacji deszczowej 
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DLA OBIEKTU ZLOKALIZOWANEGO W: 
Kod pocztowy / 
miejscowość 

 

Ulica, nr  
 

Numer  
działki / obręb 

 

Powierzchnia użytkowa  
budynku / lokalu 

 

 
A)  BUDYNEK MIESZKALNY: 
     (zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko) 
 

    istniejący       projektowany     w  rozbudowie / przebudowie 
 

    zabudowa  jednorodzinna           zabudowa  wielorodzinna 
 
B)  OBIEKT BUDOWLANY: 
     (zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko) 
 

    handlowo - usługowy       przemysłowy     gastronomiczny 
 

    inny  ( jaki ? )    ………………………………………………………………...………………………  
 
3.  ODBIÓR UZGODNIENIA: 
     (zaznaczyć znakiem X odpowiednie okienko) 
 

    osobiście     pocztą 
 

4.  ZAŁĄCZNIKI 
     Do wniosku należy dołączyć poniższe załączniki: 
     

Wszystkie egzemplarze projektu technicznego. 
 
     W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do wniosku należy również dołączyć:  
 

Upoważnienie Inwestora dla Pełnomocnika. 
 
5.  OŚWIADCZENIE: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Chełmży w celu realizacji wniosku o uzgodnienie projektu technicznego oraz realizacji umowy na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków i wód deszczowych. 

 
 

 
  ………………………..……………                                        ………………………..…………… 
                 miejscowość, data                                                                                           czytelny podpis 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży informuje, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest ZWiK w Chełmży. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku. 

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

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. 
5. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w 

tym zakresie. 


