
Potwierdza się złożenie wniosku 
 
w dniu ………………………………….. 
pieczęć i podpis przyjmującego wniosek 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, do którego 
kierowany jest wniosek: 

 
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 125 
42-580 Wojkowice 

 
 
 
 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci  
 
 
 

Wojkowice, dnia …………………………..…. 
Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
 
Imię i nazwisko 
lub nazwa ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania 
lub siedziba …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, 
który ma zostać przyłączony do sieci:                   wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (niepotrzebne 

skreślić) 
 
Wojkowice (42-580), ul. …………………………………...., działka ewidencyjna nr …………………………………………. 
Obiekt istniejący/projektowany/rozbudowa/inne…………………………………..……….…. (niepotrzebne skreślić) 
 
Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 
nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę:   …………………………. m3 
 
przepływ: średniodobowy  ………………….. m3/d    maksymalny godzinowy …………………… m3/h 
w tym do celów: 
 
bytowych: ……………………….. m3/d (śr);  ………………………… m3/h (max) 
 
technologicznych: ……………………………… m3/d (śr); …………………………… m3/h (max) 
 
przeciwpożarowych: ……………………………. m3/d (śr); …………………………… m3/h (max) 
 



innych: ………………………………................................:  ……………………… m3/d (śr); …………………… m3/h (max) 
Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
 
ścieki bytowe 
 
przepływ: średniodobowy  ………………….. m3/d    maksymalny godzinowy …………………… m3/h 
 
wielkości ładunku zanieczyszczeń: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ścieki przemysłowe 
 
przepływ: średniodobowy  ………………….. m3/d    maksymalny godzinowy …………………… m3/h 
 
rodzaje i wielkości ładunku zanieczyszczeń: ……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Do wniosku dołączam: 
 
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 
- podpisaną klauzulę informacyjną RODO 
 
Odbiór warunków: 

- osobiście ............................................ (e-mail bądź nr telefonu, na który ma zostać 

przekazana informacja o przygotowaniu warunków technicznych i możliwości ich odbioru) 

- odesłać pocztą na adres ........................................................................................ 

 

        ……………………………………………………………………… 
                podpis Wnioskodawcy 
 
Pouczenie: 
1.Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, 
w terminie: 
1) 21 dni  od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 
2) 45 dni  od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może przedłużyć terminy 
określone w pkt. 1powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się 
o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 
3.Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania 
określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych 
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od 
przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego. 
4.Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w Gliwicach rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e 
ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
 
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 - w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.nr 119) [dalej RODO] informuje,  
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  
z tym związanych:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są ̨Wojkowickie Wody Sp. z o.o. reprezentowane 
przez Zarząd, z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Jana III Sobieskiego 125 [dalej: Spółka]. 
Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować ́ się ̨ poprzez e-mail: 
rodo@wojkowickiewody.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych.  
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne i wymagane przez Spółkę ̨ w celu 
realizacji wniosku zmierzającego do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych wymaganych przez Spółkę ̨jest brak możliwości realizacji wniosku, a następnie zawarcia i 
wykonania umowy.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przetwarzane:  
a) w celu podjęcia przez Spółkę ̨ działań́ zmierzających do realizacji złożonego przez Pana/ Panią ̨
wniosku, a następnie w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;  
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ̨ i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 
6 ust. 1 lit c RODO;  
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu 
lub dochodzeniu roszczeń́ lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Spółki -art. 6 ust. 1 lit f RODO.  
4. Pani/Pana dane osobowe mogą ̨być/́ będą ̨przekazywane:  
a) podmiotom świadczącym Spółce usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe;  
b) operatorom pocztowym i kurierom;  
c) bankom w zakresie realizacji płatności;  
d) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;  
e) upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Spółki, np. 
podwykonawcom;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przetwarzane przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do 
zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść 
konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.  
6. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń́, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę, jednak nie dłuższy niż 10 
lat od chwili rozwiązania/ wygaśnięcia umowy.  
7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu 
do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów 
dowodowych Spółka prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu.  



10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ́danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

 

 

 

 

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

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacją  
          podpis 


