
 

  

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁACZENIE DO SIECI  
 

1.Imię i nazwisko/ Pełna nazwa firmy 

 

 

 

2.Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

 

 

 

3.Dane kontaktowe 

(opcjonalnie): 
 

nr telefonu……………... 
 

mail…………………….. 
 

 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁACZENIE DO SIECI 
 

4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

 budynek mieszkalny jednorodzinny**, 

 zabudowa zagrodowa, 

 inna zabudowa tj. ………………………………………………….............................................   

5.Adres/lokalizacja istniejącego/projektowanego obiektu, który ma zostać podłączony       

 

 

 

6. Nr działki, obręb 

7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 

Q d = ………. [m3/d] – cele bytowe 

Q d = ………. [m3/d] – cele technologiczne 

Q d = ………. [m3/d] – cele przeciwpożarowe 

Q d = ………. [m3/d] – cele inne 

8. Maksymalny przepływ wody średniodobowy  

i maksymalny godzinowy: 

Q śd = ………. [m3/d] 

Q h= ………. [m3/d] 

9. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych 

ścieków 

Q śd = ………. [m3/d] 

10. Rodzaj ścieków:  

 ścieki bytowe 

 ścieki przemysłowe 
 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń:............................. 

11. Planowany termin: 

• poboru wody ……………………………… 

• dostarczenia ścieków………………………. 

12. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 

 tak 

 nie 

13. Do wniosku dołączam: 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 

 odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) w przypadku przedsiębiorców, 
 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia 

działań niezbędnych do przyłączenia swojej 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.  

 

……………………………………………                                ………………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                           (czytelny podpis) 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

** budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej 

lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz . 1333) 

 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych  

Bodzentyn Sp. z o.o. 

WNIOSEK 
O WYDANIE/AKTUALIZACJĘ/ 

ZMIANĘ/ WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA  

do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej* 

 

 

 

……………………………. 
(DATA WPŁYWU/NR KANCELARYJNY) 



 

Załącznik do wniosku 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:  

Administratorem Pana/i Danych jest:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

 możliwy jest drogą mailową, e-mail: justyna.musialek@puk.bodzentyn.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
określenia warunków świadczenia usług, wykonania usług  oraz możliwości i warunków zawarcia umów, 

w szczególności: określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, uzgodnień 

dokumentacji technicznej, zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – zgodnie ze 

złożonym wnioskiem. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do wykonania tych czynności jest Pan / Pani obowiązana do ich podania a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

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. 

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Informacja o możliwości złożenia skargi: 

w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez PUK 

Bodzentyn Sp. z o.o., przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Okres przechowywania danych:  

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usługi oraz komunikacji pomiędzy 

Panem/Panią a administratorem danych, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Ma Pani/Pan prawo do 

a) dostępu do danych,  

b) sprostowania danych, (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), 
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji gdy: 

− dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

− osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania,  

− osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 

Rozporządzenia,  

− dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

− dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacji gdy: 

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

−  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą.  

e) przenoszenia danych, gdy: 

− przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,  

− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym. 

 

 

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji jak również akceptuję jej postanowienia 

 

 

……………………………………………………….. 

mailto:justyna.musialek@puk.bodzentyn.pl

