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Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

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

(nazwisko i imię / nazwa firmy) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….…………………………………………………………….  
(adres zamieszkania / siedziba) 

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

(adres korespondencyjny) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….……………………………………………………………. 
(telefon kontaktowy / e-mail)* 

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

(NIP – w przypadku firmy)*   

 
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci: wodociągowej kanalizacyjnej 
poniższej nieruchomości:     

budynku mieszkalnego jednorodzinnego   
budynku mieszkalnego wielorodzinnego:  liczba mieszkań …………….………., liczba kondygnacji ………….…...…….   
zabudowy zagrodowej  
innego obiektu (określić jego rodzaj) ………………………….………………………………..……..……, o powierzchni …………….… m2,   

   położonej: ………………………………………………………………….…………………………………………………..………………….………………………………,  
(adres nieruchomości)  

   nr ewidencyjny gruntu: ……………………………………..……………………………………………………………………….……………………………………… 
  (Nr działki, obręb) 

Rodzaj obiektu budowlanego:  istniejący projektowany   
Zapotrzebowanie na wodę: 

 do celów bytowych Qd = …………..….... [dm3/d];     
 do celów technologiczne    Qd = …………..….... [dm3/d]; Qśrd  = …………..….... [dm3/d]  
 do celów p. poż. Qd = …………..….... [dm3/d];     
 do innych celów Qd = …………..….... [dm3/d]; Qmaxh = …………..….... [dm3/h]  

 
 

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

 (opisać jakich) 
 
      

        

 Ilość ścieków:       
 bytowych Qśrd = …………..….... [dm3/d]; 

 Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: Tak Nie 
 

 przemysłowych Qśrd = …………..….... [dm3/d];  
         

Ładunek zanieczyszczeń: ………………………………………………………………………………………………………………….………..…………..……..…… 
 

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

Wymagane ciśnienie wody …………………………….………… 
Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków ………………………….………………………………..……..……  
[X] odpowiednie zaznaczyć.  

* Podanie informacji jest dobrowolne i służy wyłącznie prawidłowej realizacji niniejszego wniosku. 
 

Załączniki do wniosku: 
1. 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji. 
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestora reprezentuje inny podmiot) 
3. Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*); 
4. Analiza dostarczanych ścieków przemysłowych (stężenie i ładunki zanieczyszczeń, tj. pH; temperatura; BZT5; 

ChZT; Zawiesina og.; fosfor og.; Azot og.; metale ciężkie) 
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Sposób odbioru (odpowiednio zaznaczyć): 
1. Odbiór osobisty w Biurze Technicznym  tut. przedsiębiorstwa pok. Nr 6.Biuro techniczne czynne w godzinach :  

700-1500 w dniach od poniedziałku do piątku. 
2. Wysyłka na podany adres. 

 
Odbiorca usług oświadcza, że: 
 zapoznał się z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuje do wiadomości i stosowania, 
 zobowiązuje się do okazania na żądanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. dokumentu 

potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu. 
 działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli, 
 podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku, 
 został poinformowany, iż do rozstrzygania sporów między Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z 

o.o. powołany jest Organ regulacyjny Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.  

 Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować 
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również osób trzecich 
wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Tyczynie (36-020) przy ul. Kościuszki 6. 
2.Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o.:  
e-mail: iod@ekostrug.pl., tel. 17 2219 312 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz z zakresu rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO), 
b) W celu przygotowanie i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 ust 1 lit. b RODO), 
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym 
dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO), 
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 
lit. a RODO) 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji 
umowy jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, 
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. /do 
czasu realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. /do czasu cofnięcia 
zgody. 
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-
STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie dla celów wynikających z jego realizacji. 
 
 

............................................     ............................................................................. 
   (Data złożenia wniosku)      (Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 


