
     ul. Młyńska 9, Węgry, 55-020 Żórawina, tel. 71 316 51 16, tel. kom. 668 001 060   

WNIOSEK
o wydanie□ zmianę□ warunków przyłączenia do sieci

wodociągowej□ i/lub kanalizacji□ sanitarnej*

1.

Data wpływu/nr kancelaryjny

2.Sposób odbioru warunków*:

□osobisty         □listowny      □e-mail

3.

….........................
Data wniosku*

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁACZENIE DO SIECI
4.Imię i nazwisko / Nazwa*:

5.Adres zamieszkania / siedziba podmiotu ubiegającego się o przyłączenie*:

6.Pozostałe informacje:
● telefon                                               ….................................................................................................................................

● e-mail                                                ….............................................................(w przypadku odbioru dokumentów e-mail*)

● NIP (nie dotyczy osób fizycznych   ….................................................................................................................................

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI

7.Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości*:

□ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny jednolokalowy

□ budynek mieszkalny wolno stojący jednorodzinny dwulokalowy

□ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 1 segment (1 lokal)

□ budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej - 2 segmenty (każdy segment bliźniaka jednolokalowy)

□ budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali  ……….…szt.

□ budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej – ilość lokali  ……………szt.

□ zabudowa zagrodowa

□ budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali mieszkalnych) …….…......... (liczba lokali usługowych) …………....…..

□ inny obiekt (określić rodzaj)………………………………...……………………………………………...........…………….

Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym:
budynek mieszkalny jednorodzinny -  należy przez to rozumieć 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 ( Prawo budowlane Art.3
ust.2a)
zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych  oraz w
gospodarstwach leśnych

8.Wniosek dotyczy budynku:                   □  istniejącego                           □  projektowanego

9.Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony*:

  miejscowość………………........……., ul. .…………………….........................…, nr. …...........

 działka nr. Geod. …………………..…………, obręb……………………..

10.Zapotrzebowanie na wodę:

□ bytowe    (wg PN-92/B-01706)                                   Qdśr [m3/d]* …....… Qhmax [m3/h]* ……... qs [dm3/s]    ……...….... 

□ technologiczne                                                             Qdśr [m3/d]* ..…..… Qhmax [m3/h]* ……... qs [dm3/s]    ……………

□ przeciwpożarowe                                                         Qdśr [m3/d]* …....… Qhmax [m3/h]* …..…. qs [dm3/s]    ……………

□ inne                                                                              Qdśr [m3/d]* …....… Qhmax [m3/h]* …..…. qs [dm3/s]    ……………

Dane określone przez projektanta instalacji sanitarnych lub odczytane z projektu budowlanego



11.Ilość odprowadzanych ścieków*:

□ bytowe                       Qdśr [m3/d]…………….. 

□ przemysłowe             Qdśr [m3/d]…………….. qs [dm3/s]………..… ,
Wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz.U.2006.136.964 - należy podać jako dodatkowy załącznik do niniejszego 
wniosku

12.Planowany termin:  poboru wody□ i/lub odprowadzania ścieków□ od …..............................................

13.Nieruchomość posiada 
własne ujęcie wody:

          □ TAK           □ NIE

14.Nieruchomość posiada/planuje zbiornik bezodpływowy (szambo):   □ TAK           □ NIE   

lub z posesji obecnie odprowadzane są ścieki w inny sposób, (podać jaki): 

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

15.Do wniosku załączam:

□ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i 
sieci uzbrojenia terenu*

□ odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)

□ plan zagospodarowania nieruchomości dla działek o powierzchni powyżej 1000m2

Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie

□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*

□Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca 
/dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki)…………………………………………………….......................

 Data ...................................                            Podpis ….................................................................

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 Pani/Pana Danych jest: 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie, ul. Młyńska 9 55-020 Węgry NIP 896-142-62-99 REGON 020473740
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: e-mail: wojciech@huczynski.pl  
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Przyłączenia  nieruchomości  do sieci  celem realizacji  usług świadczonych przez  GZGK w Żórawinie  tj.  zobowiązań wynikających  z umów na
dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez GZGK w Żórawinie na rzecz klientów.
Podstawą 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 Pani/Pana zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panią/Panem a administratorem danych i realizacją usług
świadczonych przez GZGK w Żórawinie.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie  konieczności  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 Panią/Panem 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 można kontaktować się:

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej,
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wodociagizorawina.pl

* - pole obowiązkowe, □ - proszę zaznaczyć właściwe

mailto:sekretariat@wodociagizorawina.pl

