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WNIOSEK O WYDANIE/ ZMIANĘ /AKTUALIZACJĘ* WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ* 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIEKOSZOWIE SP. Z O. O. 

UL. CZARNOWSKA 54A, 26-065 PIEKOSZÓW 
 

Telefon: (41) 375-14-62, (41) 306-10-12, e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl 

 

 

 

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

Data wpływu/nr kancelaryjny 

 

  

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI: 

1. Imię, nazwisko / nazwa podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci*: 

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

2. Adres zamieszkania / siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci*: 

Ulica, nr domu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

miejscowość - kod pocztowy………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

telefon komórkowy…………………………………….………………..…email……………………….……………………………………………………….….………………………………… 

3. Sposób odbioru warunków przyłączenia: 

     □ osobiście               □ na adres email                                         □ listownie na adres                                                                     
     

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI: 

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:  
 

Nr działki ewidencyjnej ………………………………………………., nr obrębu…………….…………., obręb…..…………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………  

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości / obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 
RODZAJ OBIEKTU: 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny;  

□ budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy, 

□ budynek mieszkalny wielorodzinny;  

      Ilość lokali ………………………..ilość pięter ……………………………............. 

□ inna zabudowa ………………………………………………….……. 
 

STAN OBIEKTU:   □ istniejący;      □ projektowany;  

 

6. Zapotrzebowanie na wodę: 
 
Dobowe zapotrzebowanie wody do celów bytowych (obligatoryjnie): 
 
   Qdmax = …………….………m3 /d,                  Qdśr = ……………..……..m3 /d,                              Qhmax = …….………………[dm3 /h]  
 
Proponowane miejsce montażu wodomierza:                budynek / studnia wodomierzowa* 
 

5. Ilość przyborów sanitarnych: 
 

Umywalka:………………………  ..szt.                                                                      miska ustępowa:……………………………….szt. 

zlew:…………………………………..szt.                                                                      pisuar:……………………………………………… szt. 

wanna:……………………………... szt.                                                                      bidet:……………………………………………….. szt. 

Natrysk:……………………………. szt..                                                                     zawór czerpalny:…………………………….... szt. 

 

7. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków 
 
Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków(obligatoryjnie):  
□ ścieki bytowe                                Qmaxd = ………………………m3/d  



 

9. Planowany termin:  
 
- poboru wody od ………………………………………………………………… 

- dostarczania ścieków od …………………………………………………….. 

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody(należy zaznaczyć 
właściwy kwadrat): 

 

□ TAK                                 □ NIE 

11.Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy niniejszy wniosek na zasadzie:  

□ własności;  

□współwłasności;  

□ najmu;  

□ dzierżawy;  

□ zarządu;  

□ posiada upoważnienie właściciela / właścicieli nieruchomości* 

12. Załączniki wymagane do niniejszego wniosku  

□ plan zabudowy lub szkic sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, określający usytuowanie planowanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego w stosunku do 
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych planowanych i istniejących obiektów, sieci uzbrojenia terenu (2 egzemplarze) 
 

□ inne: ….............................…........................................................................................ 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia niezbędnych działań 

do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 

r. oraz Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną załączoną 

do niniejszego wniosku.  

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 

Data……..………………….. Podpis……………...........................................................    
 
 
UWAGA! Zlecenie należy wypełnić kompletnie i czytelnie.  

Termin realizacji:  21 dni od dnia złożenia wniosku (budynki mieszkalne jednorodzinne i zagrodowe),  
45 dni od dnia złożenia wniosku (pozostałe przypadki). 
 

  



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych  (ogólne rozporządzenie w sprawie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią / Pana, że: 
 
Administratorem Pani/a danych jest: 
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów, zarejestrowana w Sadzie Re-
jonowym w Kielcach Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310731, nr NIP 959-183-08-43, nr REGON 
260241972 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
e-mail: inspektor@cbi24.pl, tel. 82 561 13 02 
 
Pani/a dane przetwarzane będą w celu: 
Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie 
Sp. z o. o.tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez 
Spółkę na rzecz Klientów. 
 
Podstawą do przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: 
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązy-
wania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pani/a zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panią/em 
a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. 
 
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.   
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/a dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbio-
rem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panią/em a administratorem danych. 
 
 Ma Pani/Pan prawo do: 
1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania; 
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych; 
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych; 
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Dane kontaktowe: 
Z administratorem danych można kontaktować się: 
- pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej; 
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@zukpiekoszow.pl 
 
 
 

 

Data……..………………….. Podpis……………...........................................................      

mailto:biuro@zukpiekoszow.pl

