
                                                                                                                                                      Niemce, dnia…………………………….                                    

 
I. WNIOSKODAWCA:                                                                                                                 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko/nazwa firmy/NIP/dane pełnomocnika(pełnomocnictwo w załączeniu) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                     Adres zamieszkania/siedziba firmy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                  Telefon kontaktowy 
 

                                                                                                                        
                                                                                                                       Zakład Gospodarki Komunalnej  
                                                                                                                       w Niemcach  
                                                                                                                       ul. Lubelska 121  
                                                                                                                       21-025 Niemce 
 

 

WNIOSEK 
 

                                           
     O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ   
 
     O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ 
 
II. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
         kod pocztowy                                                        miejscowość                                                               ulica                                                      nr domu/lokalu 

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

numer  działki ewidencyjnej 
 

III. INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA PRZYŁĄCZONEJ  
NIERUCHOMOŚCI/ OBIEKTU: 
 

      budynek mieszkalny jednorodzinny (………………………………………………………...) 
      budynek mieszkalny wielorodzinny ( ilość lokali ………………………………………..) 
        obiekty produkcyjne i usługowe 

      inny………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
                                                       określić szczegółowo rodzaj przeznaczenie i sposób wykorzystania 
 
Definicja pojęć zgodnie z Prawem Budowlanym 
budynek mieszkalny jednorodzinny – 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 

        

  
           budynek  projektowany                  budynek istniejący 
      

Oświadczam, że jestem: 
 

 właścicielem, 
 współwłaścicielem, 
 najemcą, dzierżawcą, 
 użytkownikiem 

 
Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:          Tak                          Nie 

 
 
 

 
 
 

…………………………………………………… 
data wpływu 



IV. OKREŚLENIE DOBOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ DO CELÓW: 
       

   bytowych   
      - w ilości                                           Qdśr……………………….[m3/d]                 Qhmax……………………..[m3/h]                                       
 

   działalność gospodarcza 
      - w  ilości                                          Qdśr………………………[m3/d]                 Qhmax………………………[m3/h]                                                            
 
 

V. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW: 
 

   bytowych                                     Qdśr [m3 /d]  ……………………. 

 
   działalność gospodarcza           Qdśr [m3 /d]  ……………………. 

 

1. Niniejszym oświadczam, że wielkości stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych i z działalności gospodarczej 
odprowadzanych z nieruchomości/ obiektu  nie będą przekraczały następujących wartości: 
 
- BZT5 – 452 mg O2/dm3 , 
- ChZTcr – 750 mgO2/dm3 

- Zawiesina ogólna – 500 mg/dm3 
- Azot ogólny – 80  mg/dm3 
- Azot amonowy – 50 mg/dm3 
- Fosfor ogólny – 18 mg/dm3  
 
Ponadto w przypadku ścieków bytowych i ścieków z działalności gospodarczej oświadczam, że wielkości stężeń pozostałych 
parametrów nie będą przekraczać wielkości zawartych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach bytowych parametrów 
określonych w punkcie 1 w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz.U. 2016 poz. 1757 z późn. zm.). 
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

VII. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: 
 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  
     wodociągowej lub  kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu ( zaleca się sporządzenie 
     planu lub szkicu na kopii aktualnej  mapy zasadniczej 1:1000 lub na mapie do celów projektowych 1:500)                          
 

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

 
 
 

VIII. ODBIÓR WARUNKÓW: 
 
 

   OSOBIŚCIE                            ODESŁAĆ POCZTĄ 

 
                                                                                   

 

  Podpis Wnioskodawcy……………………………………… 

 

 

Sprawdzono Kompletność dokumentów 



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   
    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. 1 powyżej, 
     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 Lublinie 
     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 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) informuję, iż:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Niemcach, mający siedzibę w Niemcach (21-025) przy ul. Lubelskiej 121., adres e-mail: zgk@niemce.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. 

Lubelska 121, 21-025 Niemce, drogą elektroniczną: iod.zgk@niemce.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Twoje dane będą przetwarzane w celu wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej poprzedzających zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i 

odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

4. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, którym Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Niemcach zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych oraz innym odbiorcom 

(wskazać jakim); 

5. Twoje dane będą przechowywane przez 10 lat (podać okres lub kryteria ustalenia tego okresu); 

6. Podane przeze Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Masz prawo do żądania od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, 

gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi opracowanie 

warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.  

 
 
 

…………………………………………………… 
           (podpis) 

 

mailto:zgk@niemce.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


