
          WNIOSKODAWCA                                                                   Prudnik, dnia......................... 

 

....................................................... 
                imię i nazwisko/ nazwa Firmy 
 

....................................................... 
         adres zamieszkania/do korespondencji 
 

....................................................... 
                kod pocztowy, miejscowość 
 

....................................................... 
                         nr telefonu/e-mail 

...................................................... 
                                     NIP** 

                                                                           ZWiK Prudnik 

                                                                                Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                                                            ul. Poniatowskiego 1 

                                                                              48-200 Prudnik 

 

Wniosek 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 

 

       Na podstawie § 7, Rozdział V „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Lubrza ” uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/226/2021 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 czerwca 

2021 r. niniejszym zwracam się o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz wydanie 

zapewnienia dostawy wody w ilości: 

 

– Qmax.d =...............m3/d 

– Qmax.h=................m3/h 

– Qśr.d=..................m3/d 

 

Dane dotyczące budynku i jego lokalizacji: 

 

budynek mieszkalny                       wielorodzinny                 inny (podać rodzaj obiektu) 

   jednorodzinny                                                                            …............................................ 

 istniejący                                         projektowany                   w rozbudowie/przebudowie 

 

miejscowość  kod pocztowy  

ulica  nr działki, k. m.  

 

 

                                                                                                                          ....................................... 

                                                                                                                                         podpis Wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny lub mapa sytuacyjna w skali 1:500 – 1:1000*  określający(a) usytuowanie 

przyłącza  w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do działki  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością. 

3.  Upoważnienie inwestora dla pełnomocnika. 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
1.Administratorem danych osobowych jest ZWiK Prudnik Sp. z o. o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik. 

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych              są 

dostępne w zakładce kontakt na stronie www.zwikprudnik.pl a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem iod@zwikprudnik.pl. 

3. Podane dane będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o możliwości przyłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej          

na podstawie art. 6.1. c) RODO w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                     i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

4. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom  

wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową. 

5. Dane pozyskane w celu wydania zaświadczenia będą przechowywane przez 5 lat od jego wydania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo            do 

wzniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wydania zaświadczenia o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych”. 

 

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

............ 

                                                                                                                                                                                                     (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 

niepotrzebne skreślić
 

**
dotyczy firm

 

 


