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 WNIOSEK 
O WYDANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁACZENIE DO SIECI Data wpływu 

INWESTOR PEŁNOMOCNIK 
Imię i nazwisko / nazwa firmy Imię i nazwisko / nazwa firmy 

Adres zamieszkania / siedziba firmy Adres zamieszkania / siedziba firmy 

Nr telefonu / adres email Nr telefonu / adres email Nr sprawy 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
Wnioskuję o określenie warunków przyłączenia do sieci:  

□ wodociągowej                                                            □ kanalizacji sanitarnej 

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/ obiektu: 

□ bud. mieszkalny jednorodzinny                                   □ bud. mieszkalny wielorodzinny       

□ inne …………………………………………………………………………………………..        
Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony: 

Miejscowość:…………………………………………………….…………………………...…. 

Nr ewid. działki:………………………………………Obręb:…………………………………. 

Nr budynku:……………………………………………………………………………………… 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

Qd= ......................[m3/d] –cele bytowe 

Qd= ......................[m3/d] -cele technologiczne 

Qd= ......................[m3/d] -cele przeciwpożarowe 

Qd= ......................[m3/d] -cele inne 

Maksymalny przepływ wody 
średniodobowy i maksymalny godzinowy: 
 
Qśd= ....................[m3/d] 

Qh= .....................[m3/h] 

Rodzaj ścieków: 

□ bytowe                                      □przemysłowe 

Wielkość ład. zanieczyszczeń: …………………………………… 

Maksymalny dobowy przepływ 
odprowadzanych ścieków:  
 
Qśd= ...................[m3/d] 

Do wniosku załączam: 

□ 2 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu(np.: aktualna mapa zasadnicza wybrana z 
zasobów geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym przyłączem / przyłączami) 

□ pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 



 
   

 
 

Sposób odbioru: 

□ odbiór osobisty 

□ wysyłka na adres jak w nagłówku 

□ wysyłka na inny adres: .......................................................................................... 
 
                                            .......................................................................................... 
 
                                            .......................................................................................... 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję , że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem, Hyżne 628, 36-024 
Hyżne. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą 
adresu: lukasz.brymora@o2.pl 

3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy o pracę oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
b) realizacji zawartej umowy o pracę; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Usług 
Komunalnych w Hyżnem, przetwarzają dane osobowe.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 
9. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie 

informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury. 
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podpis / pieczątka Inwestora lub Pełnomocnika 


