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

 

    Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. 
   ul. Sportowa 3 

        63-005 Kleszczewo 
             tel. 61 8 176 062 

             
 

Wniosek 
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej  

lub kanalizacyjnej 
 
…………………………………………………………………………………………………….………….. 

(Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy) 

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

(adres zamieszkania / siedziba) 

 

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

(telefon kontaktowy)  (e-mail) 

 

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

(NIP – przedsiębiorstwa, instytucje, itp.) 

 

Proszę o wydanie warunków technicznych na budowę*: 

   przyłącza wodociągowego 

   przyłącza kanalizacji sanitarnej 

   sieci wodociągowej 

   sieci kanalizacji sanitarnej 

 

RODZAJ LUB NAZWA OBIEKTU:   planowany   istniejacy 

 budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  

w zabudowie: ……………………………………………………………….…………………. liczba lokali ………….…………, 

  (wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej, grupowej) 

 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 

Ilość kondygnacji: ……………………………………….………………….  liczba lokali …………………………..…….……, 

  

   działki budowlanej o powierzchni: ……………………………………………………………………..………...… m2, 

 

  innego obiektu (określić jego rodzaj): …………………………………………............................................., 

 ……………………………………………………………………………………………. o powierzchni …………….....….…… m2, 

 



ADRES NIERUCHOMOŚCI: 

Miejscowość: ……………………………………………… ulica: ………………..……………………………nr: …………..…, 

Numer  ewidencyjny działki: ………………………………………………… ……………..………………………….….……, 

 

 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę z podziałem na cele: 

bytowe: Qdśr (m3/d)………………….…. qs (d m3/s)…………………………………………, 

produkcyjne: Qdśr (m3/d)…………………….. qs (d m3/s) ……………………………………….., 

 

Przewidywane ilości ścieków: 

bytowe: Qdśr (m3/d)………………………. qs (dm3/s)…………………………………………, 

produkcyjne: Qdśr (m3/d)………………………. qs (dm3/s)…………………………………………, 

 

W przypadku odprowadzania ścieków produkcyjnych, do wniosku należy dołączyć krótki opis 

źródeł ścieków powstających w procesie produkcyjnym, ich przewidywany skład lub substancje 

używane w toku produkcji, które trafiają do ścieków 

 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości  jako właściciel / 

współwłaściciel / najemca / dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać 

jaki)……………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

zawartych na trzeciej stronie wniosku. 

 

 

 

 

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

        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 

Załączniki: 
 
- aktualna mapa sytuacyjna obejmująca działkę z której będzie realizowane przyłączenie. 

- plan zagospodarowania nieruchomości 

 

* zaznaczyć odpowiednie pole wstawiając znak „X” w kratce po lewej stronie. 

 

 

 



Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Zakład komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji możliwości przyłączenia do sieci i dalej, 

na Pani/Pana żądanie, w celu realizacji procesu przyłączenia do sieci. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 

wydanej opinii i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów usług IT, z którymi współpracuje 

administrator i mogą zostać udostępnione Urzędowi Gminy Kleszczewo, w przypadku Pani/Pana zamiaru 

podłączenia do sieci oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie  jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z 

Panią /Panem. 


