
...............................................                                              Świebodzice, dnia ............................... 
(imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy) 
 
............................................... 
 
...............................................                                          Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

                      (adres Wnioskodawcy)                                                                                                                  spółka z o.o. 
                                                                                                                   ul. Kasztanowa 1 
        .................................................                                                    58-160 Świebodzice 
          (inne dane wg uznania Wnioskodawcy) 

 
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  DO SIECI  

 
Adres nieruchomości ............................................................................................................................... 
 
Nieruchomość Nr ………………..…… obręb ……………….……………..………w Świebodzicach 
 
Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony do sieci: 
budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej / pozostałe obiekty budowlane*) 
 

I. Zapotrzebowanie na wodę: 
 

L.p. 
 

Cel zapotrzebowania na wodę 
Przepływ 

średniodobowy 
(m3/dobę) 

Maksymalny 
przepływ 

godzinowy (m3/h) 
1. Do celów bytowych   
2. Do celów technologicznych   
3. Do celów przeciwpożarowych   
4. Do innych celów …………………………. 

 
  

 
II. Zapotrzebowanie odbioru ścieków oraz wód opadowych i roztopowych: 

 
1. Ścieki bytowe                                    ............................................ m³/dobę 
2. Ścieki komunalne                              ............................................ m³/dobę 
3. Ścieki przemysłowe                          ............................................. m³/dobę  
4. Wody opadowe i roztopowe 

- zapotrzebowanie średnie                ............................................. m³/miesiąc 
 
-maksymalne zapotrzebowanie chwilowe    …………………….m3/s 

 
Obowiązkowe załączniki do wniosku: 
- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
- dane dotyczące ścieków*) załączyć dane o rodzaju ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku 

zapotrzebowania na ścieki inne niż bytowe 
Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań 
niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz.1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 
 
    
 
                                                                                                   ............................................... 
                                                                                                          (podpis Wnioskodawcy) 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 



Załącznik do wniosku opracowania warunków przyłączenia 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych ), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że: 

Administratorem Pani/Pana danych jest: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z ( dalej jako ZWiK) siedzibą w Świebodzicach                      
ul. Kasztanowa 1 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu,          
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146255, nr NIP: 884-000-79-65,     
nr REGON: 890690432. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

telefon: 538-517-117         e-mail:   iod@zwik.swiebodzice.pl 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez ZWiK zobowiązań 
wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZWiK na 
rzecz klientów. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w 
trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celach 
związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług 
świadczonych przez ZWiK. 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy 
realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom. 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług związanych z dostawą 
wody i odbiorem ścieków oraz innych usług realizowanych przez ZWiK na rzecz klientów a także w 
zakresie komunikacji pomiędzy Panią/Panem a administratorem danych. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania; 
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych; 
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych; 
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dane kontaktowe- z administratorem danych można kontaktować się: 

1. Pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej: 
2. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@zwik.swiebodzice.pl 

 
 
 


