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

( imię i nazwisko / firma, nr PESEL/NIP firmy) 

 

                       ( miejscowość i data )  

------------------------------------------------------------------------------------ 
( adres siedziby)  
 
--------------------------------------------------------------------------------- --                             
( adres do korespondencji )                                               

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
( telefon: komórkowy, stacjonarny ) nieobowiązkowe  

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
( adres e-mail ) - nieobowiązkowe  

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I /LUB KANALIZACYJNEJ 

 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci nieruchomości położonej w: 

Miejscowości…………………………, numer………………….,numer ew.dz………………………. 

Do gminnej sieci: 

     wodociągowej         

     kanalizacji sanitarnej  

Dla budynku:  

     Istniejącego 

     Projektowanego 

 

Rodzaj zabudowy: 

     Jednorodzinna                                   rozbudowa, nadbudowa  

     Wielorodzinna , ilość budynków …………..       usługowy…………………… 

     Obiekty produkcyjne i usługowe        inne………………………… 

 

Dodatkowe informacje o zabudowie: 

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

Oświadczam, że jestem: 

     właścicielem                    dzierżawcą         upoważnionym 

     współwłaścicielem        zarządcą 

  

Woda pobierana będzie na cele:    

     Bytowe                            

     produkcyjne ………………………      

     przeciwpożarowe …………….…..l/s          

     budowy (tymczasowo) 

     inne ……………………………….. 

 

zapotrzebowanie wody: Qdśr=……………m
3
/d, Qhmax=…….….m

3
/h, 

 
Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr = 0,1m3 x ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość. 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Łubowie 

62-262 Fałkowo 44a 
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Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

     Bytowe  

     Produkcyjne 

     Inne……………………………. 

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków: Qdśr=…………..m
3
/d, Qhmax=…….….m

3
/h 

    

Skład ścieków (przemysłowych) :  

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

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

Własne ujęcie wody:          Posiadam                        Nie posiadam   

 

Planowana ilość osób korzystających z przyłącza: ………………………………………………… 

Planowany termin poboru wody/odprowadzenia ścieków:………………………………………… 

 

Odbiór warunków:      osobiście, odesłać pocztą   

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (do wglądu). 

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

O wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości. W innym 

przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do 

reprezentowania, na podstawie odpowiedniego upoważnienia załączonego do wniosku. 

 

 

…………………….……………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 
 
I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:  
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie (dalej: ZGK) z siedzibą w 62-262 

Fałkowo 44a. 

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres 62-262 Fałkowo 44a, mailowo na adres:zgk@lubowo.pl, 

telefonicznie pod numerem 61 427 47 97 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych  rodo@elta.gniezno.pl. 

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) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE )(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s.1).  

Dane osobowe Odbiorcy usług, ZGK może przekazywać: 

-osobom upoważnionym przez ZGK –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. 

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

II. Klauzula informacyjna: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie informuje, że 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.  

 

 

…………………….……………………. 

   (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

 

 

  

          

 


