
 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom 
tel. 32 644 12 54 

 

…………….................................., dnia ............................ 

(miejscowość) 

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI: 

DLA POJEDYNCZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, W TYM W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ 

□ wodociągowej □ kanalizacji sanitarnej 
 

OŚWIADCZENIE – Akceptacja poniższych warunków jest podstawą realizacji wniosku 

Informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Wolbromiu (32-340), ul. Wrzosowa 18, zwana dalej Spółką; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wodociagiwolbrom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zlecenia/wniosku w ramach wykonywania zadań w interesie publicznym; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyłącznie niezbędny do realizacji celu przetwarzania i zgodny z obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zlecenia/wniosku; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko / Nazwa: * 

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

3. Sposób odbioru warunków: 1) * 

 

osobisty listowny – adres do korespondencji …………………………………………………………….. 

4. Pozostałe informacje: 

• telefon ……………………………………... 

• e-mail …………………………………… 

• NIP (nie dotyczy osób fizycznych) …………………………………… 

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

• miejscowość * ……………………., ul. * .…………………….........................…, nr * ….. 

• działka nr geod. * …………………..……………..…., obręb * ……..…… 

• nr księgi wieczystej …………………..……… 

 

 



OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  
6. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości: 

1)
 * 

 
budynek mieszkalny jednorodzinny 

   
budynek mieszkalny jednorodzinny z wydzieloną częścią usługową 

 

zabudowa zagrodowa 
 

Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym 

budynek mieszkalny jednorodzinny – 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 – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w 

gospodarstwach leśnych 

 

7. Wniosek dotyczy budynku: 1) * 

istniejącego  

planowanego 

inne: rozbudowa/przebudowa/ zmiana 

funkcji użytkowej 1) 

8. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę: 1) 

nieruchomość posiada własne ujęcie(a) wody w ilości ………..… 

nieruchomość nie posiada własnego ujęcia wody 

nieruchomość posiada wodę: miejską/gminną/ inną 1)  

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

9. Zapotrzebowanie na wodę: 

 

Qdśr [m3/d] *……………… Qhmax [m3/h] * ……………… 

 

qs [dm3/s] (wg PN-92/B-01706) …………..…. 
 

Qdśr – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę 

Qhmax – maksymalny godzinowy przepływ wody 

qs – maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na wodę 

 

10.  Ilość przyborów sanitarnych:  

 

umywalka (szt.) …………………. prysznic (szt.) …………………………. bidet (szt.) ……………………..………. 

zlew (szt.) ………………………. miska ustępowa (szt.) …………………. zawór czerpalny (szt.) …………………. 

          wanna (szt.) …………………….       pisuar (szt.) …………………………… 

11.  Ilość odprowadzanych ścieków bytowych: * 

 

Qdśr [m3/d] ……………… 
 

Qdśr – średniodobowa ilość ścieków 
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Egzemplarz planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego. 

2) W przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób 

reprezentacji podmiotu. 

 
 

OŚWIADCZENIA 

12. Oświadczenia:  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z procedurą wydania warunków przyłączenia oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych 

osobowych – dołączoną do wniosku. * 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca dzierżawca / 

użytkownik wieczysty / inny (podać jaki) 1) …….………………………………………………………… 

 
* pole obowiązkowe 
1) odpowiednie zaznaczyć 
2) konieczne załączenie upoważnienia 

proszę zaznaczyć właściwe                 Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 2) 

 


