WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia
do sieci wod.-kan.

…………………………………
(Miejscowość, data)

ADNOTACJE PRZEDSIĘBIORSTWA

…………………… …………………….. ……………………
PRZYJĘTO POD NR

DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO

WYDANO WARUNKI

……………………..
DATA I PODPIS WYSTAWIAJĄCEGO

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI
WODCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ :
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do:□ sieci wodociągowej □ kanalizacji sanitarnej
□odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej :

□
□
□

Budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana ilość mieszkańców…..)
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość lokali……; ilość kondygnacji……)
Inne (podać rodzaj obiektu) ………………………………………………………….

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu ( należy
zaznaczyć właściwy kwadrat )
□ budynek mieszkalny
jednorodzinny*

□ zabudowa zagrodowa*

□ inna zabudowa
jaka …...........

□ Obiekt istniejący

□ Obiekt projektowany

□ Obiekt w rozbudowie

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony:
Adres/Nr działki/Obręb:
….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ :
Cele

Zapotrzebowanie na wodę
QmaxD-Max dobowe [m3/d]

Bytowe:
P-Poż.:
Technologiczne:
Inne:

Qmaxh-Max godzinowe [m3/h]

6. ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ:
Qmaxd-Ścieki; max dobowe[m3/d]

Qśrh-Ścieki max. Godz. [m3/h]

Wody opadowe [dm3/s]

Wielości ładunków zanieczyszczeń:
BZT5………………………………………
ChZT5………………………………………
zawiesina ogólna…………………………….
Azot ogólny…………………………………….
Fosfor ogólny…………………………………..
inne wymagane decyzja wodnoprawną……………………………….
…........................................................................................................................................................................................................................

8.Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy
□ ścieki bytowe
□ ścieki przemysłowe

kwadrat)

9. Planowany termin:
● poboru wody ……………..
● odprowadzania ścieków …………..

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie
wody ( studnia głębinowa) :
□ tak
□ nie

Przewidywalny sposób odbioru wniosku: □ Osobiście

□ Wysłać pocztą

11. Załączniki do wniosku:
□ W przypadku budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnej do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny
określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia
terenu wraz z wyszczególnieniem jego średnicy
W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) art. 19a pkt. 4.6 może być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjnowysokościowej
w skali 1:500 (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana z zasobów), którą należy zakupić w Miejskim/Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu. Wskazanym jest zaprojektowanie przyłączy na kopii aktualnej mapy
zasadniczej w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.

□ odpis

z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców⁎)

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przyjąć zapotrzebowanie na wodę średnie dobowe = 0,100 m 3x ilość
osób zamieszkujących nieruchomość.

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIA
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 z klauzulą informacyjną załączoną do
niniejszego wniosku.

Dnia...................................

Podpis.........................................

 Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane budynkiem jednorodzinnym
jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku.

 Zabudowa zagrodowa to zespół budynków, w skład którego powinien wchodzić co najmniej
budynek mieszkalny i gospodarczy lub inwentarski. Ponadto inwestycja musi być związana z
hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną.
POUCZENIE
W sprawach spornych dotyczących:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do
sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci - na wniosek
strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.
Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2) przywrócenia dostawy wody;
3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4) przyłączenia do sieci.
Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy
zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.
Organ regulacyjny:
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
Informacja
dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie przy ulicy Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, e-mail:
sekretariat@pwikdebno.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: e-mail: iod@pwikdebno.pl
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera „b” ogólnego 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 (RODO)
w celu obsługi i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tzn, przez okres niezbędny do
wydania warunków oraz maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją
wniosku.
5.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Zgoda na przetwarzanie
danych może być cofnięta, jednak uniemożliwi to realizację wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci.

……………......................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

