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1. DANE WNIOSKODAWCY  

1.1. WNIOSKODAWCA      
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU 

 

ADRES  (kod,  miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 

 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO /ADRES E-MAIL1 

 

1.2. PEŁNOMOCNIK (wypełnić jeśli jest ustanowiony)     
IMIĘ I NAZWISKO /NAZWA PODMIOTU 

 

ADRES  (kod,  miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 

 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO /ADRES E-MAIL1 

 

1.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  (wypełnić jeśli jest inny niż w pkt. 1.1) 
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PODMIOTU 

 

ADRES  (kod,  miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 

 

 
2. WNIOSEK DOTYCZY2 
 

 przyłączenia do sieci wodociągowej 
 

  przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
 

  przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
 

  inne (podać szczegóły) 
 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzegu Sp. z o.o. 
ul. Wolności 15 
49-300 Brzeg 
 

 
……………….......………. 

(miejscowość, data) 

WNIOSEK   
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
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3. WSKAZANIE LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU,  

KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI. 
 
ADRES NIERUCHOMOŚCI  (miejscowość, ulica, nr domu) 

 

NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ  

 

4. INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI LUB 
OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI.2 

  
  dom jednorodzinny    dom wielorodzinny    zakład przemysłowy (podać rodzaj zakładu)  

 
  obiekt projektowany    obiekt istniejący    obiekt rozbudowywany  

 
  inne (podać szczegóły) 

 

 

 

  Proszę o wypełnienie danych w punkcie 5 i 6.1  przez PWiK.  Oświadczam, że z budynku jednorodzinnego woda 

pobierana będzie tylko  na potrzeby gospodarstwa domowego oraz będą odprowadzane ścieki bytowe tylko z gospodar-

stwa domowego. Ilość planowanych mieszkańców - ……………………...3 

 

5. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ2 

 do celów bytowych    do celów technologicznych     

Zapotrzebowanie wody: 

Wyszczególnienie jednostka do celów 
bytowych 

do celów 
technologicznych 

Średniodobowa ilość wody Qśr.d. m3/d   

Maksymalna godzinowa ilość wody Qmax.h. m3/h   

 do celów przeciwpożarowych 

-  Ilość wody do celów przeciwpożarowych ………. l/s;  

  

6. OKREŚLENIE ILOŚCI I JAKOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW2    

 

 ścieki bytowe    ścieki przemysłowe    

6.1. Ilość ścieków bytowych 
 

Wyszczególnienie jednostka Ilość ścieków 

Średniodobowa ilość ścieków Qśr.d. m3/d  

 

6.2. Ilość ścieków i wskaźniki zanieczyszczeń  - ścieki przemysłowe 
 
 

pH - …………………………………. 

 

temperatura - ……………………….. 
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Wskaźnik zanieczyszczeń 

Średniodobowa 

ilość ścieków Qśr.d. 
Maksymalne  

stężenie 
Ładunek  

zanieczyszczeń 

m3/d mg/dm3 kg/d 

BZT5 

 

  

CHZTCr   

Zawiesina   

sub. rozpuszczone      

azot amonowy   

fosfor ogólny   

substancje ekstrahujące się 
 eterem naftowym 

  

pozostałe charakterystyczne dla danego zakładu 
przemysłowego: 

  

   

   

   

   

   

   

   

 
  

7. ZAŁĄCZNIKI2 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny4 (podkreślić właściwe) 
 

  pełnomocnictwo 
 

  inne (wymienić) 

 

 

8. UWAGI I WYJAŚNIENIA 

 

 
 

9. PRZEWIDYWANY SPOSÓB ODBIORU WARUNKÓW 
 

 odbiór osobisty    wysłać pocztą     
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10. OŚWIADCZENIE 
 

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 dla celów wynikających z jego realizacji. 

 
 
 

……………………………………………………….. 
czytelny podpis wnioskodawcy 

lub osób reprezentujących wnioskodawcę 
 
 
 

11. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

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 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  

z siedzibą w Brzegu przy ul. Wolności 15. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK w Brzegu Sp. z o.o.  jest Pani Agnieszka Jarosz z którą można 

skontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

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 odprowa-

dzaniu ścieków oraz z zakresu rachunkowości (art 6 ust 1  lit. c RODO), 
b) W celu 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 PWiK w Brzegu Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewen-

tualnym 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 jest wymagane przez PWiK w Brzegu Sp. z o.o. w celu zawarcia i 

realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 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 płat-

ności, 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 PWiK w Brzegu Sp. z o.o./ 

do czasu realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PWiK w Brzegu Sp. z o. o /do czasu 
cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobo-
wych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
 

……………………………………………………….. 
czytelny podpis wnioskodawcy 

lub osób reprezentujących wnioskodawcę 
 

1 Podanie numeru telefonu i e-mail jest dobrowolne 
2 Właściwe zaznaczyć znakiem X 
3 Dla budynków jednorodzinnych można zakreślić znakiem X prośbę o wypełnienie danych w punkcie 5 i 6 przez  PWiK 

oraz podać ilość planowanych mieszkańców. 
4 Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Warunek ten spełnia 
m.in. aktualna mapa zasadnicza, którą można zakupić w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego i Gospodarki Nie-
ruchomościami, na której należy zaznaczyć planowany budynek. 


