
Pierzchnica, dnia ………..…....…202…… r.  

  

 Zakład Komunalny  

 w Pierzchnicy Spółka z o.o. 

 ul. Kielecka 20 

 26-015 Pierzchnica 

 

 

 WNIOSEK 

O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIADOWEJ / 

KANALIZACYJNEJ * 
 

1. Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci : 

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy 

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

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

2. Adres zamieszkania / siedziby, NIP 

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

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

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

3. Numer telefonu …………………………………….. 

2. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który na zostać przyłączony : 

1. Adres / Numer działki / obręb 

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

3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości : 

1. Obiekt projektowany / istniejący*  

2. Budynek mieszkalny jednorodzinny / wielorodzinny * ………….........................................................  

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

3. Zabudowa zagrodowa …………………………………………………………………………………………. 

4. Inna zabudowa  ……………………………………………………………………………………………..…. 

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

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

Qd = …………… m3/d    cele bytowe;                        Qd = …………… m3/d    cele przeciwpożarowe; 

Qd = …………… m3/d    cele technologiczne;           Qd = …………… m3/d    cele inne ………………….…. 

6. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków: 

Qd = ………………. m3/d   

7. Rodzaj ścieków (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 - Ścieki bytowe                                                                - Ścieki przemysłowe 

8. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody( zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 - TAK                                                           - NIE 

9. Planowany termin 

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

- dostarczania ścieków      od ………………………………….. 

10. Dodatkowe informacje i uwagi podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 

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

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

 



4. Załączniki do wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

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

sieci  oraz innych obiektów i uzbrojenia terenu 

 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 inne 

5. Odbiór warunków (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 osobisty 

 listownie na adres ………………………………………………………………………………………. 

 na adres e-mail : ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………………….. 

Data         Podpis 

 

 
 

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Zakład  Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o. o. z siedzibą w Pierzchnicy ul. 

Kielecka 20. 

Usługobiorca może się kontaktować listownie na adres: Pierzchnica ul. Kielecka 20, mailowo na adres: 

zkpierzchnica@wp.pl , telefonicznie pod numerem 413538215 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych 

abcrodo@op.pl. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji niniejszego zlecenia. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia 

(Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Dane osobowe Usługobiorcy, Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.  może przekazywać:  

• osobom upoważnionym przez Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o. –pracownikom i współpracownikom, 

którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

• innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 

obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia.  Wnioskodawca ma prawo do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Usługobiorca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

II. Klauzula informacyjna: 

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o. informuje, ze na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), w przypadku 

odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie  ul. 

Marszałka Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. 

 

Oświadczam że zapoznałem/-am się z w/w klauzulami informacyjnymi. 

 

 

------------------------       -------------------------- 

            (data)         (podpis) 

mailto:zkpierzchnica@wp.pl
mailto:abcrodo@op.pl


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


