
WNIOSEK
o wydanie/aktualizację/zmianę *warunków

przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacji sanitarnej*

Pojedynczy budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym
w zabudowie zagrodowej

…………………………………………
data wniosku

…………………………………………
data wpływu

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko/Nazwa*

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:*

3. Dodatkowe informacje:

 telefon1 ………………………………………………………….

 e-mail 1……………………………………………………………..

 NIP (nie dotyczy osób fizycznych) ……………………..
OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

4. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości1*

 budynek mieszkalny jednorodzinny 2 

- pełna nazwa inwestycji :

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych): …………(max 2) w tym:

 mieszkalnych ……………….

 użytkowych ………………..

- rodzaj usług (w wypadku działalności usługowej) ……………………………………………………………

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

 zabudowa zagrodowa 3



5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony:
 Miejscowość……………………………………………………………

 Ulica…………………………   Numer……………………………………………..

 Działka numer geodezyjny…………………………………………………..

 Obręb …………………………………………………………………………………

 Numer księgi wieczystej 4……………………………………………………….

6. Wniosek dotyczy budynku:

 istniejącego

 planowanego

 inne : rozbudowa/przebudowa/zmiana funkcji użytkowej* 
7. Wniosek dotyczy przyłączenia:

 do sieci wodociągowej

 do sieci kanalizacji sanitarnej
8. Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wyniesie:

Qdśr = ……………….[m3/d] - średniodobowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe

Qhmax= ……………..[m3/h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe

Qdśr = ……………….[m3/d] - średniodobowe zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne

Qhmax=  ……………..[m3/d]  -  maksymalne  godzinowe  zapotrzebowanie  na  wodę  na  cele

technologiczne

Q=……………………[dm3/s] - zapotrzebowanie na wodę na cele przeciwpożarowe wewnętrzne

Q= …………………....[dm3/s] - zapotrzebowanie na wodę na cele przeciwpożarowe zewnętrzne

9. Przewiduje się odprowadzanie ścieków (bytowe*, przemysłowe*) w ilości:

    Qdśr = …………………[m3/d] - średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków bytowych

 Ładunek BZT5= ……….[g02/d] - ładunek BZT5 (dla gospodarstw domowych należy założyć, iż wynosi on

60   g02/d dla 1 osoby)

Qdśr = ………….[m3/d ] - średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych

RLM= ……………..[RLM] - równoważna liczba mieszkańców

W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych i usługowych posiadających parametry inne

niż  ścieki  bytowe  należy  każdorazowo  podać  ich  parametry  w  zależności  od  charakteru

prowadzonej działalności. 
10. Planowany termin rozpoczęcia :

    poboru wody* - ............................................................................................................

    odprowadzania ścieków* - .........................................................................................................…



11. Do wniosku załączam:

 Plan  zabudowy  lub  szkic  sytuacyjny,  określający  usytuowanie  przyłącza  w  stosunku  do
istniejącej  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej  oraz  innych  obiektów  i  sieci  uzbrojenia
terenu (preferowana skala 1:500);

 Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)

 Inne ………………………………………..

OŚWIADCZENIA

 Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowy 
wniosek jako: właściciel/współwłaściciel/najemca/użytkownik wieczysty/ dzierżawca/inny 
(podać jaki )……………………………………….

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych dołączoną do wniosku 

…..........................................................     

( czytelny podpis Wnioskodawcy)

1 - pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących  i nieprowadzących działalności gospodarczej,

2-  budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego  o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej budynku

3 - zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych

4 - pole nieobowiązkowe

* - niepotrzebne skreślić

 - właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć znakiem ,,X"

Usługę wykonano w dniu……………

(Podpis pracownika)



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ: 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁAPACH

I. Administrator Danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że
Administratorem  Pani/Pana/Państwa   danych osobowych jest  Zakład Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  18-100  Łapy,  ul  Płonkowska  44,  tel./fax.  85
7152241, 85 7153399 (dalej: ZWiK Sp. z o.o.).

II. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z których można skontaktować się poprzez e – mail: iod@zwiklapy.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. realizacji ciążącego na ZWiK Sp. z o. o. obowiązku prawnego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c RODO:

a) wypełniania zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

b) dokonania wszelkich niezbędnych rozliczeń związanych z realizacją umowy w związku z brzmieniem ustawy z dnia 29 września 1994r.  o
rachunkowości,

2. podjęcia działań na podstawie Pana/Pani/Państwa wniosku przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub  odprowadzanie ścieków oraz w
celu jej zawarcia i wykonania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci ustalenia ewentualnych roszczeń, ich
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pana /Pani/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmiot
ten przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. 

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani/Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  w  obowiązkowym  okresie  przechowywania  dokumentacji,  ustalonym  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  ich  sprostowania  (poprawiania)  oraz  w
przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  ze  względu  na  szczególną  sytuację  (o  ile  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  prawnie

uzasadnionego interesu), 
 prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

VII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Pana/ Panią /Państwo danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do wydania warunków przyłączenia do sieci, a następnie
zawarcia umowy.  

VIII. Inne informacje 
Pana/ Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.


