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Zakład Usług Komunalnych 

Górno169  

26-008 Górno 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  
przyłączenia do sieci  

wod.–kan.  
 

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

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  
 WODOCIĄGOWEJ               KANALIZACYJNEJ 

1. Imię  i nazwisko / Nazwa: 

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

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

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

   tel*. ………………………………...............…/ e-mail* ……………….........................................…………… 
(* - Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie tych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt oraz 
przesyłanie informacji związanych z wydaniem warunków przyłączenia 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      budynek mieszkalny wielolokalowy    budynek / zakład produkcyjny 
 

 inna zabudowa (jaka?) …………………………………………..……………………..…………………………………………………. 
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / adres /  nr działki / obręb 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

   

Q max d  = ................ [m3/d] - cele bytowe 

Q max d   = ............... [m3/d] - cele przemysłowe (działalność gosp.) 

Q max d   = ............... [m3/d] - cele przeciwpożarowe 

Q max d  = ................ [m3/d] - cele inne 

6.Przepływ wody średniodobowy i maksymalny przepływ wody godzinowy:  

Q śr. d  = ...................... [m3/d] 

Q max. h  = .................... [m3/h] 

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków 

 

Q max. d  = ................ [m3/d] 

8. Rodzaj ścieków 
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     Ścieki bytowe 
     Ścieki  przemysłowe 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń:  
BZT5 ......................................... 
ChZT......................................... 
Zawiesina.................................. 

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 sieci uzbrojenia terenu i innych 
obiektów 
       zgodę na ustanowienie służebności gruntowej w celu umieszczenia przyłącza/sieci wod-kan 
       odpis  z  właściwego  rejestru (w przypadku przedsiębiorców) 

 
12. Oświadczam, że posiadam tytuł: 

      właściciela  
      współwłaściciela 
      dzierżawcy i stwierdzam, że posiadam zgodę właściciela na złożenie ww. wniosku 
      użyczenia i stwierdzam, że posiadam zgodę właściciela na złożenie ww. wniosku 
      inne: 
             ............................................................................................................................  
             i stwierdzam, że posiadam zgodę właściciela na złożenie ww. wniosku 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 



2/2 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.  
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
 

1) Administratorem Państwa danych jest Zakład Usług Komunalnych w Górnie  
(adres: Górno 169, numer telefonu: 41/ 302-32-04). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie warunków 
technicznych na włączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jak również w celu 
realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b RODO), 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. oraz 27 października 2017 r. 

Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.zuk-gorno.pl  
lub w siedzibie Administratora. 

 
 

 

…………………     …………………………….. 

                                                     (data)                (czytelny podpis) 

 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 


