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…………………………………. ….…………., dnia ........................ 
(imię i nazwisko) 

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

(adres do korespondencji) 

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

(nr telefonu kontaktowego) 

 
 
 
 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
             w Chociwlu 
          ul. Parkowa 1 
      73-120 Chociwel 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE / AKTUALIZACJ Ę* WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ* 

 

PRZYŁĄCZA:   istniejące   planowane 

  wodociągowe   kanalizacyjne 

 
INFORMACJA O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWAN IA 
NIERUCHOMOŚCI / OBIEKTU: 

  budynek mieszkalny jednorodzinny (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane - 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) 

liczba lokali mieszkalnych …………… liczba lokali użytkowych ……………… 

  budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej/szeregowej* 

liczba lokali mieszkalnych …………… liczba lokali użytkowych ……………… 

  budynek mieszkalny wielorodzinny 

  zabudowa zagrodowa 

  obiekty inne (np. usługowe) …………………………. 

 
Ilość osób zamieszkujących ……………………….. 

 
Inne informacje istotne dla wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

LOKALIZACJA   NIERUCHOMO ŚCI:   miejscowość …………………..…………………..……. 
ulica ………………….……. ………..……numer działki …………………………………………… 

 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody : 
Qd max = ……………….. [m3/d] - cele bytowe 
Qd max = ……………….. [m3/d] - cele przemysłowe 
Qd max = ……………….. [m3/d] - cele inne 
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Maksymalny przepływ godzinowy: qh max = ...................... [l/s] 
 
Czy nieruchomo ść posiada własne uj ęcie?   tak     nie 

 
RODZAJ ŚCIEKÓW: 

       bytowe 

       przemysłowe rodzaj działalności (np. zakład produkcyjny, myjnia 

samochodowa) ……………………………………… 
 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń (dotyczy ścieków przemysłowych) 

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

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

Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków: Qd max =........................ [m3/d] 
 
PLANOWANY TERMIN: 

       poboru wody ……………………… 

       odprowadzania ścieków ……………………… 

 
ODBIÓR WYDANYCH WARUNKÓW 

    osobiście w POK     przesłać pocztą    przesłać faxem 

    przesłać emailem ………………………………………………….……………. 

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
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. 

 
 

............................................... 
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 

sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, sporządzony na mapie zasadniczej nie 
starszej niż 3 m-ce; 

2. Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców). 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do wniosku opracowania warunków przył ączenia 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 
Administratorem Pana/i Danych jest: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000124146, nr NIP: 854-203-87-01, nr REGON: 811938448. 

 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych ora z udost ępnia jego dane kontaktowe: 
Małgorzata Dziedzic, e-mail: iodo@wodkan-chociwel.pl lub listownie pod adresem przedsiębiorstwa 

 
Pani/Pana dane b ędą przetwarzane w celu: 
Przyłączenia  nieruchomości do sieci celem  realizacji usług świadczonych przez Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o.  tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz 
innych usług realizowanych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na rzecz klientów. 

 
Podstaw ą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie 
w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach 
związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług 
świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chociwlu. 

 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiot ów: 
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy 
realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom 

 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  dla  realizacji  usług  związanych   z 
dostawą   wody   pitnej    i    odbiorem    ścieków    oraz    komunikacji    pomiędzy    Panem/Panią   a 
administratorem danych. 

 
Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej; 
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ls@wodkan-chociwel.pl 


