
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 

UWAGA: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny  

(brak wymaganych załączników / danych ) będzie skutkował wezwaniem Wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych  

„EKOWOD” Sp. z o.o. 

ul. Mariańska 2 

46-100 Namysłów 

 
 
 

 

 
 Wnioskodawca  

Imię i nazwisko/nazwa firmy: 

 

Adres do korespondencji: 

 

Nr telefonu / e-mail 

 

             Odbiór warunków:            osobiście                listownie 

  

 

WNIOSEK 

o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci 

            wodociągowej              kanalizacji sanitarnej   

 

 Lokalizacja przyłączanej nieruchomości lub obiektu: 

 

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

 Ulica: ………………………………………..     Numer ewidencyjny działki: …………………….. 

Przeznaczenie i sposób wykorzystania przyłączanej nieruchomości lub obiektu: 

  

      istniejący            planowany       

      budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej

      budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba mieszkań, liczba kondygnacji) …………………….

      obiekt inny (określić rodzaj, liczbę kondygnacji, przeznaczenie) ……………………...…. 

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

      działka (przeznaczenie) …………………………………………………………………………..

 
 Należy zaznaczyć wybrany obszar         



Przeznaczenie i zapotrzebowanie na wodę 

przeznaczenie 

pobieranej 

wody (cele) 

zapotrzebowanie  

na wodę 

średnie 

dobowe [m3/d] 

maksymalne 

dobowe 

[m3/d] 

maksymalne 

godzinowe 

[m3/h] 

przepływ 

obliczeniowy 

[dm3/s] 

       bytowe 

       średnie dla budynku 

jednorodzinnego  
0,5  1,0  0,125  1,0  

         inne     

       technologiczne         

       przeciwpożarowe         

       inne         

 

 

Przewidywana ilość osób korzystających z wody/odprowadzających ścieki: ……………………….. 

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków: …………………………….. 

 

Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku  

do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu  
– załącznik obowiązkowy!  

Plan  zabudowy/szkic  sytuacyjny o  którym  mowa  w  art. 19a  ust.  4  pkt  6  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 może być sporządzony na kopii mapy zasadniczej,  sytuacyjno-wysokościowej  w  skali  1:500  lub  1:1000,  którą  

można  nabyć  w  Starostwie  Powiatowym  -  Wydział Geodezji lub na mapie do celów projektowych z wnioskowanego terenu; 

2. Charakterystyka dostarczanych ścieków – załącznik obowiązkowy w przypadku dostawcy ścieków 
przemysłowych. 

3. Pełnomocnictwo.       

 

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

Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków 

  rodzaj ścieków 

ilość 

odprowadzanych 

ścieków 

średnia dobowa 

[m3/d] 

maksymalna 

dobowa [m3/d] 

maksymalna 

godzinowa 

[m3/h] 

        bytowe 

       średnia dla budynku 

jednorodzinnego 
0,5 1,0 0,125 

        inna    

        przemysłowe                     

Jakość odprowadzanych ścieków 

Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757) 

 

        TAK             NIE            
  
W przypadku zaznaczenia „NIE” należy określić jakość odprowadzanych ścieków. 

 
 

 



 

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.eu 

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) 

 


