WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa firmy:

NIP (dot. firm)

Nr telefonu

Adres:

ODBIÓR:

osobiście

listownie

WNIOSEK
o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci
wodociągowej

kanalizacji sanitarnej

istniejącego

planowanego

budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba mieszkań) ………………………………..
obiektu innego (określić rodzaj, liczbę kondygnacji) ……………………...………………..
działki
Adres przyłączanej nieruchomości:
Miejscowość:
Ulica:
Nr ewid. działki:
Przewidywana ilość osób korzystających z wody/odprowadzających ścieki:
Przeznaczenie pobieranej wody (cele):

bytowe

przemysłowe

Należy zaznaczyć wybrany obszar

przemysł spożywczy

inne

Przewidywane ilości wody/ ścieków*
1. woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr i przepływ obliczeniowy qs na cele:
• bytowe

Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….

• przemysłowe
• inne

Qdśr [m3/d]………………
Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….
qs [dm3/s]…………………….

2. ścieki – ilość średnia dobowa Qdśr i przepływ obliczeniowy qs:
• bytowe
• przemysłowe

Qdśr [m3/d]………………
Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….
qs [dm3/s]…………………….

• komunalne

Qdśr [m3/d]………………

qs [dm3/s]…………………….

* W przypadku nie podania powyższych ilości Warunki techniczne zostaną określone dla minimalnego poziomu
usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków zgodnie z postanowieniami obowiązującego na danym terenie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Załączniki:
1. 1 egz. aktualnej mapy zasadniczej lub aktualnej mapy do celów projektowych w skali
1:1000 lub 1:500 - zakres mapy powinien umożliwić ustalenie najbliżej położonej sieci,
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
lub kopia aktu własności nieruchomości,
3. klauzula informacyjna RODO,
4. pełnomocnictwo.

…………………………………………………
(data, podpis Inwestora/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imię i nazwisko lub nazwa inwestora:............................................................................................................................................... kraj: .................................
województwo: ...…………………………………….……powiat:................................................................... gmina: ....................................................................
miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: .................
kod pocztowy: .............................. telefon/e-mail (nieobowiązkowo): .......................................................................................................................................
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): …...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: ..........................................................................................
organ wydający dokument: ...........................................................................................................................................................................................................

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie
składa jej pełnomocnik)

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:............................................................................................................................................... kraj: ..................................
województwo: ...…………………………………….……powiat:................................................................... gmina: .....................................................................
miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: ...................
kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo):……...................................................................................................................................
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): .............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oznaczenie dokumentu tożsamości:
rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: ..........................................................................................
organ wydający dokument: ...........................................................................................................................................................................................................

3. Proszę wpisać dane nieruchomości
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4)

województwo: .............................................................................................. powiat: .................................................................................................................
gmina: …………………………………………………….……………..………. miejscowość: ……………………………………………………………………………
ulica: …………………………………………………………………………...…. nr domu: ……….…… nr lokalu: …………….… kod pocztowy: ………..…….…...
jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną
nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: własność,
współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

1)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

4)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

5)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

…………..………….......................................................................
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej
jako „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 33145, NIP: 752-13-28-416, REGON: 531622986, dalej jako „Administrator”;
2) dane osobowe wskazane we wniosku/zleceniu przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana/Państwa dobrowolnej
zgody w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej;
4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania,
jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych;
5) Administrator przetwarza także dane pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych (KRS, CEIDG, Urząd
Statystyczny, etc.);
6) dane, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy
realizacji celu, dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom;
7) posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać, przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres pocztowy
Administratora: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100
Namysłów lub w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@ekowod.net
8) ma/ją Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna/ją Pani/Pan/Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych
powyżej;
10) Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania;
11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 33145, NIP: 752-13-28-416, REGON: 531622986, moich/naszych
danych osobowych w celach przedstawionych mi w ww. klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona
dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

…………………………………………………………………
(data i podpis udzielającego zgody)

