
 

 
WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH O MOŻLIWOŚCI *: 
 

☐   doprowadzenia wody              ☐   odprowadzenie ścieków 
 
DLA ISTNIEJĄCEGO/PROJEKTOWANEGO** OBIEKTU 
 

przy ulicy                                          w                                     
 

nr działki                                          nr budynku:                                    

 
A. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Inwestor 

                                                       
 

Adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                                                                                                                                               

                                             
 

Nr telefonu                                                                                                           

                                                                   
 

B. OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
 

 

I. Rodzaj obiektu budowlanego *  
 

☐ ZABUDOWA JEDNORODZINNA                                                        ☐ ZABUDOWA WIELORODZINNA 

☐ ZABUDOWA: BIUROWA/USŁUGOWA/HANDLOWA/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/PRODUKCYJNA/ MAGAZYNOWA**                                                        

☐ INNA ZABUDOWA (rodzaj): …………………………………………………………………………………………………………………………………….            

II. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:  
 

Cele bytowe Qd =               m3/d Cele technologiczne Qd =                     m3/d 

Cele przeciwpożarowe  Qd =               m3/d Cele inne Qd =                     m3/d 

Liczba mieszkańców / pracowników       /       
                         

III. Maksymalny przepływ wody:  
  

Średniodobowy Qśr =              m3/d Godzinowy Qh =                               m3/d 
 

IV. Rodzaj ścieków*:  
 

☐ ścieki bytowe                                                          ☐ ścieki przemysłowe  

V. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków: 

 

Qśd =               m3/d 

 
VI. Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieków 

Gdzie: BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen; CHZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen. 
 

BZT5 =               gO2/(M*d) CHZT =                     gO2/(M*d) 

Zawiesina =               gO2/(M*d) 
 

VII. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody*:  
 

☐ tak                    ☐ nie   
 

  * właściwe zaznaczyć 
** niepotrzebne skreślić 

 

WNIOSEK 
O USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD. – KAN. ………………………………………….. 
(data wpływu/ nr kancelaryjny) 



 
VIII. Planowany termin: 

 

poboru wody od dnia:                
 

dostarczania ścieków od dnia:                

 
IX. INNE INFORMACJE                                                         

                                                            

                                                          

                                                             
                          
  

C. ZAŁĄCZNIKI 
 

 
 

☐     PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY, OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁĄCZA W STOSUNKU                  
         DO  ISTNIEJĄCEJ SIECI ORAZ INNYCH OBIEKTÓW I SIECI UZBROJENIA TERENU 

☐     ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU  (W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW) 

☐     PEŁNOMOCNICTWO 

☐ INNE                                                            

 
D. 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 klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. 
 

                                

                    Data                                                                                                                                          Czytelny podpis Klienta 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno z siedzibą w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8A, 09-472 Słupno. Z 
Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@slupno.eu lub 
telefonicznie pod numerem telefonu   24 267 95 60. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Pisemnie 
na adres Urzędu Gminy Słupno tj. ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod.gmina@slupno.eu lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 95 60. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w szczególności w celach: 

 realizacji zgłoszenia, 

 prowadzenia postępowania administracyjnego,  

 przygotowania projektu decyzji administracyjnej,   

 wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,  

 realizacji pozostałych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie: 

 Art. 6 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), 
oraz: 

 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 
6. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia i prowadzenia czynności i jest ono: 

 obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, 

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.  
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:ug@slupno.eu
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