
  

                 

DATA WPŁYWU: 
 

                  

  

       

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. 

ul. Elewatorska 31 

15-620 Białystok  

 

 
 

WNIOSEK 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod. – kan. 

 

I. DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy……………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/ Siedziba………………………………………...................................................... 

Kod Pocztowy…………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………………… 

 

II. OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  

1. Informacja o przeznaczeniu projektowanego* istniejącego* budynku: 

 Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 Zabudowa zagrodowa (zespół budynków: co najmniej budynek mieszkalny i gospodarczy lub inwentarski  

w rodzinnym gospodarstwie rolnym) 

 Inna zabudowa (jaka)…………………………………………………………………………………………. 

2. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony do sieci: wodociągowej*, kanalizacji 

sanitarnej*:  

Nr. geodezyjny działki ………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ulica ……………………………………………………………………………………. 

Gmina…………………………………………………………………………………………………... 

* właściwe podkreślić 

3. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

- Cele bytowe: Qd=………. m3/db;     - Cele technologiczne: Qd=………. m3/db;  

- Cele przeciwpożarowe: Qd=………. m3/db;     - Cele inne: Qd=………. m3/db. 

4. Przepływ wody: 

- Średniodobowy: Qśd=………. m3/db;   - Maksymalny godzinowy: Qh=………. m3/h.  

5. Przepływ odprowadzanych ścieków: 

- Maksymalny dobowy Qśd=………. m3/db; 

6. Rodzaj ścieków 

 Ścieki bytowe  

 Ścieki przemysłowe 

 



 

 

 

7. Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieków: 

- BZT5 = ………..[gO2/(M*d)];   - CHZT= …..…..[gO2/(M*d)];  -Zawiesina= ………..[gO2/(M*d)];  

Gdzie: 

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen;   CHZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. i przyjmuję ją do wiadomości. 

 

 

 

 

................................................................ 
                                     podpis 

 

 

Załączniki :      

 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – 1 egz.  

 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 - RODO), informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku są Wodociągi  Podlaskie  Sp.  z o.o. z siedzibą 

przy ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-620), zwane dalej Administratorem, reprezentowane przez 

Prezesa Zarządu; 

2.  kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@wodociagipodlaskie.pl lub listownie na adres 

siedziby Administratora, 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  określenia  warunków przyłączenia  do  sieci  wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i w celu realizacji tej 

umowy. 

4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b, c, f  RODO, 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy prawa lub takimi, 

z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7. posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość uzyskania warunków 

przyłączenia do sieci oraz zawarcia i realizacji umowy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

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

 

 

 

 

 


