
 

 

 

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni 

ul. Białobrzeska 118 

37 – 110 Żołynia 

tel.17 224 33 88 

Z L E C E N I E  
 wydania warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowej*, 
kanalizacji sanitarnej* 

 (data wpływu/ nr kancelaryjny)

 

DANE ZLECENIODAWCY 

1. Imię  i nazwisko / Nazwa pełna firmy 

 

2. Adres siedziby/ Adres korespondencyjny 
(1)

 

3. Telefon / adres e-mail   -  nieobowiązkowo 

 

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
4. Rodzaj istniejącego / projektowanego obiektu budowlanego 

(1) 

5. Miejscowość/ulica/nr adresowy /nr działki 

6. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
   

Qd max = ................ [m
3/d] 

7.Wymagane ciśnienie wody w miejscu przyłączenia  

P =  ................. [MPa] 

8. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków 

Qd max = ................ [m
3/d] 

9. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Ścieki bytowe 

 Ścieki  przemysłowe 
10. Planowany  termin wykonania: 

   poboru  wody                    od    …..………………………. 
  dostarczania  ścieków       od  ………………………………  

11. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody :      
 TAK 

 NIE 
             

12. Do zlecenia dołączam: 

  aktualną  mapę zasadniczą  , określającą  usytuowanie nieruchomości , w skali 1:500 lub 1:1000 – 2 egz. , 

  aktualną mapę ewidencyjną 

  parametry  dostarczanych  ścieków ( w przypadku  dostawców  ścieków  przemysłowych), 

 

 

. 

DATA I PODPIS INWESTORA  

                                                                                . 

 
                                                                                                                Dnia …………………………………………Podpis ………………………………………….……………………… 



I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest  Zakład Komunalnym Sp. z. o.o.  w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37-110 

Żołynia 

Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Komunalnym Sp. z. o.o.  w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia 

jest Teresa Curzytek, tel. 600808605, e-mail: curzytekteresa@o2.pl;  

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienie obowiązków określonych  

w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c.  

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty prawne upoważnione na podstawie prawa. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno- 

archiwalnych obowiązujących w Zakładzie Komunalnym Sp. z. o.o.  w Żołyni, ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia. 

 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

 

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu wydawania warunków 

technicznych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych   Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

8.  Dane Pani/Pan nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

II. Klauzula informacyjna. 

 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2017. poz. 328 ze zm.), w przypadku 

odmowy przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 35- 103 Rzeszów                 

ul. Hanasiewicza 17b.  
 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………………….. 
         podpis wnioskodawcy 

mailto:curzytekteresa@o2.pl

