WNIOSEK
o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji
sanitarnej

……………………..
(data wpływu/ nr
kancelaryjny)

Aktualizacja wniosku od 19.09.2020 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzania ścieków

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
Imię i nazwisko / firma: …………………………………………………………...…………………………………………………………………………
Adres siedziby:....................................................................................................................................................................................................
NIP (dotyczy firmy):.............................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...................................................................................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................................................................................
Telefon:...............................................................................................................................................................................................................

Wnioskuję o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 wodociągowej

 kanalizacji sanitarnej

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

Budynek(obiekt):

 projektowany

 istniejący

 budynek mieszkalny jednorodzinny



 budynek mieszkalny wielorodzinny

ilość lokali mieszkalnych...................
ilość lokali użytkowych......................

 obiekty produkcyjne i usługowe
 rozbudowa, nadbudowa
 zabudowa zagrodowa
 inne.......................................................................
Dodatkowe informacje i uwagi: ........................................................................................................................................................................
Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony:
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….
Nr działki: ………………………………………………………..…………..Obręb: ………………………………………………………...……………..
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:
Qd = .............................. [m3/d] - cele budowy(tymczasowo)

Qśd =

................

[m3/d]

Qh =

.................

[m3/d]

Qd = .............................. [m3/d] - cele bytowe
Qd = .............................. [m3/d] - cele technologiczne
Qd = ............................... [m3/d] - cele przeciwpożarowe
Qd = ............................... [m3/d] - cele inne
Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Ścieki bytowe
Ścieki przemysłowe

Qśd = ................ [m3/d]

(zgodnie z posiadanym aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym)
Wielkości ładunku zanieczyszczeń:

Zawiesina ogólna……………………………….……[mg/L]

ChZTCr……………………….…………………….… [mg/L]

BZT5………………………..……………….…………[mg/L]

Fosfor ogólny………..……………….……..........….[mg/L]



Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :

Planowany termin :





Azot ogólny………………………….………………..[mg/L]

wykonania przyłącza

do ……………………………

poboru wody

od …....….…………………….

dostarczania ścieków od ………………………………

Tak
Nie

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania
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)
Oświadczam, że jestem:  właścicielem posesji  współwłaścicielem - udział:  dzierżawcą  zarządcą  upoważniony/a
ODBIÓR WARUNKÓW:

 OSOBIŚCIE



ODESŁAĆ POCZTĄ



E-MAIL

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.
Data:……………………………………………..……..…. Podpis:…………………………….………………….……….
.

Załącznik do zlecenia/wniosku* opracowania warunków przyłączenia
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
PUK Kisielice
Wnioski o wydanie warunków technicznych na podłączenie sieci wod-kan.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ( dalej: PUK) z siedzibą w Kisielicach,
ul. Kolejowa 1.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: ul. Kolejowa 1, 14-220 Kisielice, mailowo na adres: biuro.puk@kisielice.pl,
telefonicznie pod numerem 55 2756070. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań
niezbędnych do zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, PUK może przekazywać:
- osobom upoważnionym przez PUK - 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, którzy według 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.
Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………
Data

………………………………………….……
Czytelny podpis wnioskodawcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o. o. w Kisielicach informuję, że na podstawie art.27e ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę I zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019. Poz.1437 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 80-804 Gdańsk ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19.

……………………………………………
Podpis wnioskodawcy

