
Zakład Usługowo-Produkcyjny 
Gospodarki Wodno-Ściekowej 

„ISEPNICA” 

ul. Energetyków 2 

34-312 Międzybrodzie Bialskie  

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:                                               Telefon kontaktowy:   Email: 

 

 

 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

 
3. Rodzaj budynku:      ❑ istniejący               ❑ projektowany 
 
    Rodzaj zabudowy:    ❑ budynek mieszkalny jednorodzinny     ❑ zabudowa zagrodowa       ❑ inna zabudowa jaka ……………………….. 
 

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony:  
 
    Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      Nr działki  ……………………………………………………   Obręb ………………………………………………………………………………… 

5. Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci: 

    ❑ wodociągowej 

    ❑ kanalizacji sanitarnej 

6. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
   

❑ Cele bytowe……………………[m3/d] lub …………… osób 

❑ Cele technologiczne ……………………[m3/d]  

❑ Cele przeciwpożarowe  ……………………[m3/d]  

❑ Cele inne  ……………………[m3/d]  

7.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny 
godzinowy:  

Qśd = ................. [m
3/d] 

Qh = ................. [m
3/h] 

8. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków 
                       

                              Qśd = .................. [m
3/d] 

9. Rodzaj ścieków:  
 
❑   Ścieki bytowe 
❑   Ścieki  przemysłowe 

10.  Wielkości ładunku zanieczyszczeń dla ścieków bytowych i 

komunalnych: 

BZT5 - ……………………… [mg O2/l] 

ChZT - …..………………… [mg O2/l] 

Zawiesiny ogólne - ………………… [mg/l] 

Azot ogólny - ……………………….. [mg/l] 

Fosfor ogólny- ……………………… [mg/l] 

11. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody:     

      ❑   Tak 

       ❑   Nie 
 

12. Odbiór warunków technicznych nastąpi: 

       ❑ osobiście 

       ❑ pocztą  

13. 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) 

 

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.  
 
 
                                                                                . 
                 Dnia ……………………………………………………………                                             Podpis …………………………….…………………. 



 
Klauzula Informacyjna: 

 
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia  
do sieci wod - kan  jest:  Zakład Usługowo - Produkcyjny Gospodarki Wodno – Ściekowej  ISEPNICA                            
z siedzibą  w Międzybrodziu Bialskim 34-312, ul. Energetyków 2. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo.isepnica@gmail.com   
Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6. 1. b) RODO,. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 
119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1437 ze zm.). 
Podane dane  są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu opracowania i wydania technicznych 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu wydawania 
warunków technicznych 
Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania.  
Podane dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem 
wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość 
rozpatrywania ewentualnych roszczeń.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

mailto:iodo.isepnica@gmail.com

