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Wniosek o wydanie warunków technicznych  
przyłączenia do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej 

STRONA NR:  1/4 
 

WERSJA:: ZK_001_W01 

WYDANIE:  20220919  

 

1) Pola obowiązkowe – wypełnia  Inwestor/Pełnomocnik 
2) Pola wypełniane przez ZAKŁAD 
3) Pola obowiązkowe gdy jest Pełnomocnik 

 

 POBIEDZISKA 
 

Data:  
1) 

 

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

Sygnatura zarejestrowanego WNIOSKU w ZAKŁADZIE  
2)

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

Data rejestracji w ZAKŁADZIE:  
2)

 
 
……………………………………………………………….………… 

 
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 1) 
Imię i nazwisko/Nazwa: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Adres zamieszkania/siedziba podmiotu: 
 
Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………    Kod: ……………………………………………. 
 
Ulica:…………………………….……………………………………………………………………………………..      Nr: ………………………..………............. 

Pozostałe dane: 

 
Telefon:………………………………………Adres email:……………………………………………..……………………………………………………………….. 
 
Nr NIP (firmy)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ADRES  INWESTYCJI  1)

 

 
Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………    Kod …………………….………………………. 
 
Ulica:…………………………….……………………………………………………………………………………..      Nr: ………………………..………............. 
 
Działka nr geodezyjny: ……………………………………………………….……………………. arkusz:………….  obręb:  ………………….............. 

 
TYTUŁ PRAWNY INWESTORA  1) 
 
          własność                             współwłasność                             użytkowanie wieczyste                                  dzierżawa     
 
          brak tytułu prawnego                inne(jakie?)……………………….………………………………………………………………………........... 

 
RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH  1) 
 

         zaopatrzenia w wodę                 odprowadzenie ścieków bytowych             odprowadzenie ścieków przemysłowych 
 
……    inne (jakie)  ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
 

 
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO  1) 
 

                       istniejący    
 

                     projektowany 
  

                 modernizowany  
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INFORMACJA O PRZEZNACZENIU BUDYNKU  1) 
             budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący   
 

            budynek mieszkalny dwulokalowy wolno stojący  
 

            budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy  w zabudowie bliźniaczej   
 

            budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy  w zabudowie bliźniaczej   
 

            budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy  w zabudowie szeregowej 
 

            budynek mieszkalny wielorodzinny 
             

             zabudowa zagrodowa 
 

           zakład produkcyjny 
 

           obiekt handlowy 
 

           obiekt biurowy 
 

           obiekt użyteczności publicznej 
  

            inne:  ..……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

 
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ  1) 
 Średnio dobowe    m3/d 

Socjalno-bytowe  
……………………………….…………………………… 

Technologiczne  
….………………………………………………………… 

Przepisy pożarowe  
….………………………………………………………… 

ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW  1) 
 Średnio dobowe    m3/d 

Bytowych               
….………………………………………………………… 

Przemysłowych  
….………………………………………………………… 

 
OKREŚLENIE ODBIORU WNIOSKU  1) 

 
         odbiór osobisty                                        poczta                                                poczta elektroniczna 

OKREŚLENIE ODBIORU WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU  1) 

 
         odbiór osobisty                                        poczta                                                poczta elektroniczna 

OKREŚLENIE ODBIORU WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI LUB ODMOWY WYDANIA WARUNKÓW Z 
PODANYM UZASADNIENIEM  1) 

 
         odbiór osobisty                                        poczta                                                poczta elektroniczna 

W przypadku niezależnym od ZAKŁADU gdy brak możliwości odbioru osobistego, pismo zostanie wysłane 
pocztą. 
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DANE PEŁNOMOCNIKA JEŻELI INWESTOR JEST REPREZENTOWANY PRZEZ INNY PODMIOT  3) 
Imię i nazwisko/Nazwa: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Adres zamieszkania/siedziba podmiotu: 
 
Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………    Kod: ……………………………………………. 
 
Ulica:…………………………….……………………………………………………………………………………..      Nr: ………………………..………............. 

Pozostałe dane: 

 
Telefon:………………………………………Adres email:…………………………………………………………………………………..…………………………... 
 
Nr NIP (firmy)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 
ZŁĄCZNIKI  1)    
 

         aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji 
 

          w przypadku budowy więcej niż jednego budynku plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczoną  
          zabudową oraz drogą wewnętrzną 
 

          pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (gdy Inwestor jest reprezentowany przez inny podmiot) 

 
OŚWIADCZENIE  1) 

Miejscowość: 
 
 
 

Data: 
 
 
 

Podpis/pieczątka: 
 
 
 
 
 
                 ………………………………………………………………….. 
                 (czytelny podpis Inwestora/Pełnomocnika) 
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Klauzula RODO 

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny w Pobiedziskach Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobiedziskach przy ulicy Poznańskiej 58 (62-010 Pobiedziska) wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000440307 oraz numerem NIP 
7773228861 i REGON 302285701 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.267.000,00 złotych; nr tel.: 61 
8177074, e-mail: sekretariat@zk-pobiedziska.pl.  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie wody i/lub 
odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania 
wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.  
Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy 
którego przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  
Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego 
świadczenia przez Spółkę usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę 
obowiązków umownych wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczególności zaś powiadamiania o 
przerwach w świadczeniu usług, prawidłowego rozliczania należności za świadczone przez Spółkę usługi oraz 
uniemożliwienie przeprowadzania procedury reklamacyjnej.  
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w 
którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.  
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana / Pani dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw 
i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.  
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom i 
współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom 
przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym), 
bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 
przedmiotowych danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do 
gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich 
przenoszenia – o ile takie uprawnienie wynika z przepisów RODO. Ponadto przysługuje Panu / Pani prawo do 
usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń przysługujących Spółce względem Pana / Pani.  
Nie przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, 
gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.  
Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
Udostępnione przez Pana / Panią dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 
będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się / zapoznałam się z treścią podanych powyżej informacji.  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………  

(data, imię i nazwisko) 


