
        Sonina, dnia ………………………… 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko osoby, nazwa podmiotu - instytucji /czytelnie/: 

………………………………………………………..  

………………………………………………………..       

Adres zamieszkania osoby lub siedziba podmiotu:     

………………………………………………………..  

………………………………………………………..  

tel. ………………………………………..  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

GMINY ŁAŃCUT SP. Z O.O. Z/S W SONINIE 251B 37-100 ŁAŃCUT 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ*, KANALIZACJI SANITARNEJ* 

 

Na podstawie § 15 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz art.15 ust 4 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 01.72.747) z późniejszymi zmianami wnoszę o wydanie 

warunków przyłączenia do sieci: 

1. Lokalizacja przyłączanej nieruchomości lub obiektu, miejscowość 

………………………………….  nr działki 

(działek)…………………………………………………..  

2. Przeznaczenie i sposób wykorzystania przyłączanej nieruchomości lub obiektu 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/podać rodzaj obiektu budowlanego np. budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, gospodarczy, zakład produkcyjny, biurowiec, magazyn itp./ 

3. Określenie ilości zapotrzebowania na wodę  

a) do celów bytowych …………………….. dm3 /dobę ,  

b) do celów technologicznych ……………………..dm3 /dobę,  

c) do celów p/poż - hydranty wewnętrzne ….........dm3 /sek, Øn …..…. mm, ilość…….….szt, 

d) do celów p/poż – hydranty zewnętrzne …………dm3 /sek, Øn …..…. mm, ilość ……..szt, 

e) do innych celów (podać jakich) ……………………………….. ilość ………… dm3 /dobę,  

f) przepływ średniodobowy …………..…dm3 /dobę, max godzinowy ……..….…..dm3 /godz.  

4. Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków 

- bytowych ………………….……… dm3 /dobę,  

- przemysłowych ……………………..….dm3 /dobę, 

- ładunek zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych, podać max wartość jednego z 

wskaźników zanieczyszczeń z kolumny F z załącznika nr 2 …………….. mg/dobę.  

5. Do wniosku dołączam:  

- załącznik nr 1- szkic sytuacyjny określający plan zabudowy nieruchomości z usytuowaniem 

na niej projektowanego lub istniejącego obiektu (można zaznaczyć w którym miejscu na ścianie 

zewnętrznej budynku będzie umieszczony przyłącz) względem istniejącej sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu wykonany na mapie 

geodezyjnej zasadniczej; do celów projektowych lub innej(może być kserokopia).  

 

*- niepotrzebne skreślić, dm3 = 1 litr  

 

verte  



- załącznik nr 2 dołączyć w przypadku zdeklarowania odprowadzania ścieków przemysłowych  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

Gminy Łańcut Sp. z o.o. z/s w Soninie 251B, 37-100 Łańcut. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@zetgieka.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i archiwizacji niniejszego 

wniosku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  

do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością realizacji wniosku. 

Niżej umieszczonym podpisem potwierdzam, że zapoznałem się z wyżej podanymi 

zapisami RODO i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku  

 

 

 

      …………………………………………………… 

        Data i podpis  


