
Gorzów Wlkp. …………………………….. 
                                                  

                      

                      

                      

                      

                      

(imię i nazwisko(lub nazwa )adres wnioskodawcy,w przypadku osób prawnych numer KRS albo wpis do ewidencji gospodarczej) 

                    

                    

                    
                                  (adres do korespondencji) 

Tel.:          

      WNIOSEK 
o  wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  

Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków* na obszarze Związku Celowego Gmin MG-
6 zgłaszam wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: 
     przyłączenia wody 
     odprowadzania ścieków 

 
1. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć 

właściwy kwadrat). 
 

     budynek mieszkalny jednorodzinny        zabudowa zagrodowa         inna zabudowa, jaka………………………………………. 
      budynek mieszkalny wielolokalowy (wskazać ile lokali)………………. 
 
2. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony/ adres/ nr działki. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dobowe zapotrzebowanie wody: 

Q śd = ...........................[m3/d] – cele bytowe 

Q śd = ...........................[m3/d] – cele technologiczne 

Q śd = ...........................[m3/d] – cele inne 

5. Maksymalny dobowy przepływ 
odprowadzanych ścieków: 

Qd=.......................[m3/d] 

 

4. Maksymalne zapotrzebowanie wody: 

Q maxh = ..........................[m3/h] – cele bytowe 

Q maxh = ..........................[m3/h] – cele technologiczne 

Q maxs = ............................[dm3/s] – cele przeciwpożarowe 

Q maxh = ............................[m3/h] – cele inne 

6. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Ścieki bytowe 
Ścieki przemysłowe 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń:…………………………... 
 

7. Planowany termin: 

 Poboru wody od…………………….. 

 Dostarczania ścieków od…………… 

8. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody: 
Tak 
Nie 

 

9. Do Wniosku dołączam: 
 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – 2 egzemplarze, 

 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców). 
 

 

 

 

........................................…………………. 
                                                                                                                                         ( podpis składającego wniosek ) 



 

10. Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 wraz z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą 
informacyjną załączoną poniżej. 
 
 

........................................…………………. 
                                                                                                                                         ( podpis składającego wniosek ) 

 
 
 
 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach 
planowania, sprawozdawczości) 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku 

 

* Uchwała nr XIII/66/2020 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 30 listopada 2020 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

mailto:odtj.reszel@gmail.com

