
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO 
SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejscowość….…………..……………………, dn. …………………..

Dane Wnioskodawcy 

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

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

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

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

Adres zamieszkania lub siedziby 

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

nr telefonu                                          adres e mail

wniosek dotyczy przyłącza: □ wodociągowego

Adres nieruchomości, której dotyczy wniosek:

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

miejscowość                                               ulica
 

• działka:

□ zabudowana                   

□ niezabudowana

• zabudowa:

□ jednorodzinna

□ zagrodowa

Planowane zapotrzebowanie na wodę.

□ Cele bytowo -gospodarcze                   

□ Cele technologiczne, produkcyjne

□ Cele przeciwpożarowe 

□ Inne: …………………………………………..

wymagane ciśnienie wody ……………………. MPa

Planowana ilość odprowadzanych ścieków.

□ ścieki bytowo -gospodarcze                   

□ ścieki przemysłowe – podać rodzaj działalności

 ……………………………………………………………………...……

Dąbie ul. Dolna 1, 42-504 Będzin
tel. 32 428 15 80, zgk@psary.pl

www.zgk.psary.pl

Dane Pełnomocnika

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

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

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

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

Adres zamieszkania lub siedziby 

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

nr telefonu                                          adres e mail

□ kanalizacji sanitarnej

 …………………………………………………………………………………… 

 nr działki    

• budynek mieszkalny

□ budynek istniejący  szt. …………..        
□ budynek projektowany   szt. …………..

• budynek usługowy / inny obiekt
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………...…

Qśr. dob.=…………[m3/d], Qmax.godz..=…………[l/h]

Qśr. dob.=…………[m3/d], Qmax.godz..=…………[l/h]

Qśr. dob.=…………[m3/d], Qmax.godz..=…………[l/h]

Qśr. dob.=…………[m3/d], Qmax.godz..=…………[l/h]

Obliczenia w celu określenia zapotrzebowania na wodę 
wykonać można wg normy PN-92/B-01706.

Qśr. dob.=…………[m3/d], Qmax.godz..=…………[l/h]

Qśr. dob.=…………[m3/d], Qmax.godz..=…………[l/h]

http://www.zgk.psary.pl/


Planowany termin rozpoczęcia poboru wody

Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków

Załączniki:

□ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie
przyłącza  w  stosunku  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  lub
kanalizacyjnej  oraz  innych  obiektów  i  sieci  uzbrojenia  terenu
wykonany na aktualnej  mapie  zasadniczej  w skali  1:1000 lub  
kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność
z oryginałem (2 egzemplarze). 

□ Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania 
z nieruchomości.

□ Upoważnienie (w przypadku ustanowienia Pełnomocnika). 

Odbiór warunków technicznych:

□ osobiście

□ pocztą na adres ………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

data ……………………………………………..

data ……………………………………………..

Inne:

□……………...……………………………………

□……………...…………………………………...

□……………...…………………………………...

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez
ZGK w Psarach Sp. z o.o.

  Klauzula informacyjna RODO (warunki techniczne)
  Zgodnie z  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informuję, że:
 - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd,       
adres: Dąbie ul. Dolna 1, 42-504 Będzin.
 - W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o., e-mail: iod@zgk.psary.pl;
 - Celem przetwarzania Danych jest realizacja wniosku o wydanie Zapewnienia dostawy wody
   i Warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów    
związanych z realizacją  w/w wniosku. 
 - Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) RODO
w zw. z realizacją ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane.
 - Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od 
organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
 - Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku. 
 - Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa. 
 - Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  
 - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 - Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 - Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

 UWAGI DO WNIOSKU:

Data i podpis Wnioskodawcy


