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Wniosek o wydanie warunków 

przyłączenia do sieci wodociągowej*                        

/ sieci kanalizacyjnej* 
 

 

 

 

 

Data wpływu: 

                                                             

                                                                                         Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. 

                                                                                         Niegowić 90 

                                                                                         32-420 Gdów 

I. Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci):   

Imię i Nazwisko*, nazwa* 

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

Adres zamieszkania*, siedziba* 

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

Tel. kontaktowy………………………………….. 

e-mail…………………………………………….. 

II. Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci 

Adres (nr, miejscowość)………………………………………………………………………… 

Nr działki ewidencyjnej………………………............................................................................. 

III. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, 

który ma zostać podłączony do sieci**.  

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych………………………) 

□ inny…………………………………………………………………………………………. 

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

IV. Określenie zapotrzebowania na wodę. 

Dobowe zapotrzebowanie na wodę 

(Qd) 

Przepływ średniodobowy i maksymalny godzinowy 

 

Cele bytowe Qd=……………………………..     m3/d 

 

Qśrd=…………. m3/d, Qmaxh = …………………..m3/h 

 

Cele technologiczne Qd= ………………………. m3/d 

 

Qśrd=…………. m3/d, Qmaxh = ……………….…..m3/h 

 

Cele przeciwpożarowe Qd= …………………….m3/d 

 

Qśrd=…………. m3/d, Qmaxh = …………………...m3/h 

 

Cele inne Qd= …………………………………  m3/d 

 

Qśrd=…………. m3/d, Qmaxh = …………………...m3/h 
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V. Określenie ilości odprowadzanych ścieków.  

Dobowa ilość odprowadzanych ścieków   

 

Ścieki bytowe -  ………………………………………..    m3/d 

 

Ścieki przemysłowe   ……………………………………..m3/d 

 

VI. Określenie jakości odprowadzanych ścieków (wielkość ładunku zanieczyszczeń).  

Lp. Wskaźnik Jednostka  Ścieki bytowe Ścieki 

przemysłowe 

Dopuszczalna 

wartość stężeń 

1 Zawiesina ogólna (mg/l)   300 

2 Biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu 

(BZT5) 

(mgO2/l)   1000 

3 Chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu 

(ChZT) 

(mgO2/l)   500 

(pozostałe wskaźniki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757 z późn. zm.) 

 Załączniki: 

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

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

2. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 

3. Inne…………………………………………………………………………………………… 

VII. Oświadczam, że z niniejszym wnioskiem występuję jako**:  

□ właściciel posesji, obiektu, 

□ zarządca, 

□ osoba upoważniona, 

□ użytkownik, 

□ inna forma ………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                                                                               (czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

**właściwe zaznaczyć 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej               

w Gdowie Sp. z o.o. (Niegowić 90, 32-420 Gdów, telefon kontaktowy 12-251-40-95). 
 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się                    

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl . 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej. 
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                          

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,                     

w tym przepisów archiwalnych. 
 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.b) ww. rozporządzenia. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także –                                   

w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesieni skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.   Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czy, stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

 

   

        ……………………………………………… 

         ( podpis) 

mailto:inspektor@cbi24.pl

