
Wnioskodawca :                                                                        Tarnobrzeg, ............................. 
 
............................................... 
Imię i Nazwisko 

..............................................                                            
Adres zamieszkania                                                                                                     Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.                                                                            

..............................................                                                         ul. Wiślna 1 
kod – miejscowość                                                                                                             39-400 Tarnobrzeg 
nr telefonu ............................ 

 
 

Wniosek o złożenie dokumentów w celu uzyskania  zezwolenie na umieszczenie 
urządzenia obcego w pasie drogowym  

 
Proszę o złożenie w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7 wniosku o zezwolenie na 

umieszczenie odcinka wodociągu*, odcinka kanalizacji sanitarnej*, odgałęzienia pod  przyłącze do 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej* do działki nr ew. ................................. w pasie drogowym  ulicy 

..................................................... działka nr ew………………………… oś. ...................................              

w Tarnobrzegu. 

Oświadczam, że otrzymałem/am warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej*                              

i kanalizacyjnej* nr …………………… wydane przez Tar-Wod. Sp. z o.o. w dniu ............................... 

Oświadczam, że jestem: 

1. Właścicielem działki* 
2. Współwłaścicielem* 
3. Zarządcą* 
4. Dzierżawcą* 

............................................   
                         podpis wnioskodawcy                               
  Załączniki : 
1.  Plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca umieszczenia urządzenia. 
2.  Kopia wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów (działki i drogi)  
 
* niepotrzebne skreślić 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., 
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).  
 
Tarnobrzeg, dnia……………………………                                                ………………………………….. 
                                                                                                                                                 Podpis                                                                                                     
Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą                  
w Tarnobrzegu przy ul. Wiślnej 1. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 
(015)823 22 95 lub listownie. 

2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora danych  w celu  realizacji                 
i archiwizacji wniosku o złożenie dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie 
urządzenia obcego w pasie drogowym. 

3. Ma Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku  o wydanie warunków 
technicznych. 

 

Tarnobrzeg, dnia……………………………                                                  ………………………………….. 
                                                                                                                                                   Podpis 


