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      WNIOSEK 
o  wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  

     przyłączenia wody 
     odprowadzania ścieków 
 

1. Dane podmiotu ubiegającego się o wydanie warunków technicznych przyłączenia :  
Imię i nazwisko : 

Adres zamieszkania/ siedziby: 

NIP ( nie dotyczy osób fizycznych), PESEL,  

Telefon , email:  

 
2. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu (należy 
zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 
     budynek mieszkalny jednorodzinny   
     budynek usługowy , inna zabudowa, jaka………………………………………. 

      budynek mieszkalny wielolokalowy (wskazać ile lokali)………………. 
 

3. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony/ adres/ nr działki. 

Miejscowość:                                 nr działki ewidencyjnej:                                       obręb: 

Nr księgi wieczystej: 

4.1       Dobowe zapotrzebowanie wody: 

Q śd = ...........................[m3/d] – cele bytowe 

Q śd = ...........................[m3/d] – cele technologiczne 

Q śd = ...........................[m3/d] – cele inne 

 

5.1 Maksymalny dobowy przepływ 
odprowadzanych ścieków: 

Qd=.......................[m3/d] 

 

4.2   Maksymalne zapotrzebowanie wody: 

Q maxh = ..........................[m3/h] – cele bytowe 

Q maxh = ..........................[m3/h] – cele technologiczne 

Q maxs = ............................[dm3/s] – cele przeciwpożarowe 

Q maxh = ............................[m3/h] – cele inne 

5.2   Rodzaj ścieków 

Ścieki bytowe 
Ścieki przemysłowe 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń:…………………………... 
  

6. Planowany termin: 

• poboru wody od……………. 

• dostarczania ścieków od…… 
 

7. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 
 

                         tak 
     nie 
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8. Załączniki do wniosku: 

− plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y wraz z budynkiem w 
stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i 
sieci uzbrojenia terenu – 2 egzemplarze, 

− odpis z właściwego rejestru  (w przypadku przedsiębiorców). 
 

 

 

 

........................................……… 
                                                                                                                                         ( podpis składającego wniosek ) 

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie 
 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku 
w celu min określonym tj. w celu sporządzenia warunków technicznych przyłączenia do sieci 

 
 

........................................……… 
                                                                                                                                         ( podpis składającego wniosek ) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  

 

-Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 
66-460 Witnica, biuro@mzk.witnica.p 
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 
iod@itmediagroup.pl 
-Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. c) RODO. 
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu 
określonym w powyższym wniosku tj. sporządzenia warunków technicznych przyłączenia do sieci 
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe na zlecenie Administratora. 
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. 6 lat 
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, 
w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. 
Wniosek bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 
-Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  
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