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 wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 
 wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy:1 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenia do sieci:1 

PESEL / NIP :                                   Tel. :                                  Adres e-mail : 

3. Adres korespondencyjny:  

  
 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości / obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):1 

 budynek mieszkalny jednorodzinny       zabudowa zagrodowa       inna zabudowa (jaka) ………………………………………………………………………                            

5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony:1 

42-400 Zawiercie  ul. ………………………………………………………………………  Nr …….…  dz. nr ew. …………………………………………… 

6. Wnioskowane dobowe zapotrzebowanie na wodę :1 

 Cele bytowe :         - przepływ średniodobowy  Qd = ……………….. [m3/d]     

- maksymalny przepływ godzinowy Qmaxh = ................ [m3/h] 

 Cele technologiczne :  

   - przepływ średniodobowy  Qd = ……………….. [m3/d]     

- maksymalny przepływ godzinowy Qmaxh = ................ [m3/h] 

 Cele przeciwpożarowe :    Qp.poż = …………………………………………...………  [l/s] 

 Cele inne ……………………………………………………………………………….……………… 

- przepływ średniodobowy  Qd = .................... [m3/d]     

- maksymalny przepływ godzinowy Qmaxh = ................ [m3/h] 

7. Wnioskowana ilość odprowadzanych ścieków :1 
 

 ścieki bytowe   Qśd = …………………   [m3/d] 
 
 ścieki przemysłowe   Qśd = …………..…  [m3/d] 

 
o przewidywanym ładunku zanieczyszczeń:  

   -  ChZTCr ……………………………………. mg O2/l 

   -  Azot amonowy ………………………… mg NNH4/l 

-  Azot azotynowy ………………………. mg NNO2/l        

-  Fosfor ogólny …………………………… mg P/l 

 

8. Planowany termin: 

   poboru wody - od ………………………………………………………………………………..…. 

   dostarczania ścieków – od ..…………………………………………………………………..…. 

9. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :  

 Tak  

 Nie                             
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10. Do wniosku załączam :1   

 Plan zabudowy  określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego1 

 Szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia podziemnego1 

 Odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców2) 

 Inne (jakie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ODBIÓR WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI                                    osobiście                                    pocztą 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI1  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia 
mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do 
niniejszego wniosku. 
 
 
Dnia ………………………………………………………………………………..                                             Podpis ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

1 – dane obowiązkowe 
2 - dotyczy osób prawnych i/lub instytucji: aktualny odpis KRS, kopia zaświadczenia o nr REGON, kopia decyzji nadania numeru NIP, kopia 
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej 
 
 

Klauzula informacyjna: 
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 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RPWiK sp. z o.o. z/s w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2 , 42-400 Zawiercie zwany dalej Administratorem ;  
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się  pisząc na adres e-mail: ochronadanych@rpwikzawiercie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem: 
a) realizacji zawartej z RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia); 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa 
prawna: art.6 ust 1 lit. c  Rozporządzenia); 
c) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit .f  Rozporządzenia); 
4. W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana 
danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.   
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi  przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres  
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w  przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy , do czasu 
wycofania zgody. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z  RPWiK sp. z o.o. z/s  w Zawierciu, podanie przez Panią/Pana 
danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub 
realizacji umowy z RPWiK sp. z o.o.  z/s  w Zawierciu. 
 

 
 

………………………………………. 
              czytelny podpis 

 
 


