
Załącznik  Nr 6 do Regulaminu

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminy Szczerców

Ul. Tenusa 28

97-420 Szczerców

WNIOSEK 
o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci wod. –kan. ……………………..
(data wpływu/ nr 

kancelaryjny)

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

1. Imię  i nazwisko / Nazwa:

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

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO 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 = ................ [m3/d] - cele bytowe

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

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

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

6.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny 
godzinowy: 

Qśd= ................ [m3/d]

Qh= ................ [m3/d]

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

Qśd= ................ [m3/d]

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

     Ścieki bytowe
     Ścieki  przemysłowe

Wielkości ładunku zanieczyszczeń:
……………………………………………………………….

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*)

W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia 13.02.2020 r.  o zmianie ustawy –Prawo
budowlane oraz Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2020 r.
poz.  2028  z  późn.  zm.)  art.19a  pkt.4.6  może  być  sporządzony  na  kopii  aktualnej  zasadniczej  mapie  sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana z zasobów Geodezji i Kartografii),
z oznaczeniem wyrysu danej działki oraz proponowanym przebiegiem przyłącza.

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

Data                                                                                                                                                   Podpis



INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY:

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci lub odmowy ich wydania wynosi odpowiednio:
21 dni -od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
45  dni-od  dnia  złożenia  wniosku  o  wydanie  warunków  przyłączenia  do  sieci,  w  pozostałych
przypadkach.

UWAGA
Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
określonych  czynności,  terminów na  uzupełnienie  wniosku o  wydanie  warunków przyłączenia  do
sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do
sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.Za kompletny
wniosek  uważa  się  całkowite  wypełnienie  druku  wniosku  (zaleca  się  wypełnienie  drukowanymi
literami) oraz załączenie wymaganych załączników. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku,
przedsiębiorstwo poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia.

Klauzula informacyjna
w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących 

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci  wodociągowej / kanalizacyjnej

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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,
dalej RODO):

.
          
Dnia 

……………………………………………………………                                                  Podpis …………………………….………………….

 

ADMINISTRATOR
DANYCH 

ZGK w Szczercowie reprezentowany przez dyrektora 

INSPEKTOR  OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH 

kontakt@iszd.pl  lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  obsługi  wniosku  i  wydania  warunków
technicznych przyłączenia do sieci  wodociągowej / kanalizacyjnej
Podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z
ustawą  z  dnia  23  kwietnia  1964r.  Kodeks  cywilny,  (Dz.U.2020.1740  t.j.  )  ustawą  z  dnia  7
czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz.U.2020.2028 t.j.) oraz ustawą z dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.)

 ODBIORCY DANYCH Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym  do  osiągnięcia  celu,  o  którym  mowa  powyżej.  W  szczególnych  sytuacjach
Administrator  może  przekazać/powierzyć  Państwa  dane  innym  podmiotom.  Podstawą
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane,
zapewniające  bezpieczeństwo  danym  osobowym,  umowy  powierzenia  danych  do
przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE
PRAWA 

W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu,  z
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. żądania ich sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji. 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO  WNIESIENIA
SKARGI  DO  ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie
będą  profilowane

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI,
PROFILOWANIE 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania

OKRES ARCHIWIZACJI Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celu dla
jakiego  zostały  zebrane  oraz  zgodnie  z  terminami  archiwizacji  określonymi  przez  ustawy
kompetencyjne tj. B5.
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