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    Przedsiębiorstwo Komunalne 

Ogrodzieniec Sp. z o.o. 

            Ogrodzieniec, dn. ….………………………. 

 
WNIOSEK 

o wydanie warunków przyłącza do sieci  
 

 wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 
      wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy:1 

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenia do sieci:1 

PESEL / NIP:                                                Tel.:                                              Adres e-mail: 

 

3. Adres korespondencyjny:  

  

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości / obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):1
 

 budynek mieszkalny jednorodzinny       zabudowa zagrodowa       inna zabudowa (jaka)                            

5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony:1
 

W miejscowości …………………………………… przy  ul. ………………………………  Nr …….…  dz. nr ew. ……………………………… 

6. Wnioskowane dobowe zapotrzebowanie na wodę - należy zaznaczyć właściwy kwadrat:1
 

 Cele bytowe:               - przepływ średniodobowy  Qd = ………… [m3/d]     

     - maksymalny przepływ godzinowy Qmaxh = ………… [m3/h] 

 Cele technologiczne:    - przepływ średniodobowy  Qd = ………… [m3/d]     

     - maksymalny przepływ godzinowy Qmaxh = ………… [m3/h] 

 Cele przeciwpożarowe:    Qp.poż = ……………………………………………………  [l/s] 

 Cele inne ……………………………………………………………………………….……………… 

- przepływ średniodobowy  Qd = .................... [m3/d]     

- maksymalny przepływ godzinowy Qmaxh = ................ [m3/h] 

7. Wnioskowana ilość odprowadzanych 
ścieków  - należy zaznaczyć 
właściwy kwadrat: 
 

 ścieki bytowe    

       Qśd = …………………   [m3/d] 

 

 ścieki przemysłowe   

       Qśd =   …………..…  [m3/d] 
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8. Planowany termin: 

   poboru wody - od ……………………………………………………………………………… 

   dostarczania ścieków – od ..………………………………………………………………… 

9. Nieruchomość posiada własne 
ujęcie wody:  

 Tak  

 Nie                             

10. Do wniosku załączam:1   

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej najlepiej w skali 1 : 500 lub mapie do celów 

projektowych, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejący sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych 

obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz z zaznaczoną lokalizacją działki, (w przypadku obiektów podziemnych należy 

uwzględnić jego obrys na planie lub szkicu)
1 

 - 2 egz.  

 Odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców2) 

 Inne (jakie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora 

 Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości 

 

ODBIÓR WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI                        osobiście                                pocztą 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanym w dalszej treści "RODO" informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu przy 

ul. Słowackiego 11 b, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6491976190, zwany dalej Administratorem; 
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres email:  rodo@pkogrodzieniec.pl oraz pod 

numerem telefonu (32) 67 32 081; 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem: 

a) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji przedmiotu wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO, takiego jak np.: 

 wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 właściwa realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacja dostarczonych odpadów komunalnych oraz prowadzenie wizyjnego systemu kontroli 
(monitoring) miejsca magazynowania odpadów – art. 25 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, 

 wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, nadzór Rady Nadzorczej i obsługa ubezpieczeniowo-podatkowa 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 

 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji. 
c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO, 
d) realizacji usługi „polecenia zapłaty” oraz e-faktury w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
e) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym np.: 

 dokonanie zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza (dotyczy 
osób posiadających wodomierze z nakładką radiową), 

 ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, 

 realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych, 

 powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody) 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

 zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Administratora poprzez stosowanie wewnętrznego monitoringu wizyjnego. 
4. W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami 

Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział 
w realizacji umowy na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy oprogramowania, serwisanci 
komputerowi, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach wywozu 
odpadów lub gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne, w uzasadnionym przypadku – firmy windykacyjne). 

http://www.pkogrodzieniec.pl/
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5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub 
przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po 
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody. Materiały pozyskane z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 1-3 miesięcy, chyba że 
będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – wówczas okres ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli 
Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem. 

8. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy Przedsiębiorstwem Komunalnym Ogrodzieniec 
Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Ogrodzieniec Sp. z o.o. 
w Ogrodzieńcu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

 

             

       …………………………………………… 

               CZYTELNY PODPIS 

 

I. Klauzula informacyjna. 
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o.  informuje,  iż na podstawie art. 27e ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028) w przypadku odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia 

wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, ul. 
Sienkiewicza 2. 

 

 

 

 

1 – dane obowiązkowe 
2 - dotyczy osób prawnych i/lub instytucji: aktualny odpis KRS, kopia zaświadczenia o nr REGON, kopia decyzji nadania numeru NIP, 
kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej 
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