
 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  

przyłączenia do sieci wod.–kan.   

…………………….. 
(data wpływu/ nr  

kancelaryjny)

 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
1. Imię  i nazwisko / Nazwa: 

 
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, nr telefonu: 

 

 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

budynek mieszkalny jednorodzinny     zabudowa zagrodowa       inna zabudowa jaka ………………………….. 

 
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres /  Nr działki / obręb 

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
   

Qd  = 120dm3 * .....................(ilość osób)  = ………….…[m3/d] - cele bytowe 

Qd  = .................................................. [m3/d] - cele technologiczne 

Qd  = ................................................... [m3/d] - cele przeciwpożarowe 

Qd = ..................................................... [m3/d] - cele inne 

6.  Dobowy przepływ odprowadzanych ścieków 

 

Qśd =120dm3 * ........................................ = ………..……[m3/d] 

(ilość osób)   

 
7. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

     Ścieki bytowe 

     Ścieki  przemysłowe 

 

8. Wielkości ładunku zanieczyszczeń  

(dot. ścieków przemysłowych) : 

9. Planowany  termin : 

  poboru  wody                od  …....….……………………. 
  dostarczania  ścieków  od  ………………………………  

10. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      
      Tak 

       Nie 

             
11. Do wniosku załączam: 

      plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

      odpis  z  właściwego  rejestru (w przypadku przedsiębiorców*) 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 
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 klauzulą informacyjną 
załączoną do niniejszego wniosku.  

 
                                                                                . 
                 Dnia ……………………………………………………………                                                  Podpis …………………………….…………………. 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. z siedzibą 
w Cybince przy, ul. Białkowska 2C; 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także 
przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, którym jest Piotr Smykaj, tel. 694 392 277, mail:. iodo@deleite.pl; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody; 

5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy 
prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Usług 
Komunalnych Cybinka sp. z o. o przy czym podanie danych jest: 

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Zakład Usług Komunalnych 
Cybinka sp. z o. o. 

12. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.  
 

 

 

…………….…………………………………… 

                                                                                                                                     Data oraz podpis 

 
 
 


