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wydanie z dnia 26.01.2021

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Olkuszu

……………………..
(data wpływu / nr kancelaryjny)

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i nazwisko / Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:
3. Nr. tel. / adres e-mail (pole opcjonalne)

ODBIÓR WARUNKÓW

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy różny od adresu Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci)
 osobiście
 odesłać pocztą ( Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane osobowe).
Imię nazwisko/nazwa firmy
miejscowość,

Kod pocztowy,

ulica,

numer domu/lokalu

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 budynek mieszkalny jednorodzinny*
zabudowa zagrodowa
inna zabudowa jaka …………………………..
 istniejący
 projektowany
…….. .- liczba lokali mieszkalnych
……….- liczba lokali użytkowych
……… - liczba wodomierzy głównych
 budowa nowego przyłącza wodociągowego
budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego
 wykorzystanie istniejącego przyłącza wodociągowego
wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego
inne ……………………………………………………….
inne ………………………………………………………
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / obręb
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3

6.Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:

3

Qśd =................. [m3/d]

Qd = .................. [m /d] - cele inne…………………………………………

3

Qh = ................ ..[m3/d]

7. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Ścieki bytowe
 Ścieki przemysłowe
Wielkości ładunku zanieczyszczeń:……………………………………..

5. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd = ...........[m /d] - cele bytowe
Qd = ...........[m /d] - cele technologiczne

Ścieki bytowe

Ścieki przemysłowe

Qśd = ................ [m3/d]

Qśd = ................. [m3/d]

9. Planowany termin :
 poboru wody
od …....…..…………………….
 dostarczania ścieków od ………………………………

(Dopuszczalne Wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych)

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody :
 Tak
 Nie

11. Do wniosku załączam:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu
 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców*)
Uwaga:
Przedsiębiorstwu przysługuje prawo żądania dalszych dokumentów
Termin realizacji wniosku bez wymaganych załączników zostanie przesunięty do czasu ich kompletnego uzupełnienia
* Budynek mieszkalny jednorodzinny–należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspoka janiu 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

…………………………………………………………………..

(Data i podpis Wnioskodawcy)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4 tel./fax. (032) 643 14 15

Objaśnienia:
Aby określić w przybliżeniu ilość wody na cele bytowe, należy pomnożyć wartość przeciętnego zużycia przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość objętą niniejszym wnioskiem.
Przeciętne zużycie wody na cele bytowe przez jednego mieszkańca w ciągu doby wynosi 0,09 – 0,15m3/d.
Maksymalny przepływ średniodobowy jest sumą wody na cele bytowe, technologiczne i cele inne.

1.

Nd=2-3 dla bud. jednorodzinnych, Nd=1,5-2 dla bud. wielorodzinnych
2.

3.

4.

Maksymalny przepływ średniodobowy ścieków w przybliżeniu jest równy maksymalnemu przepływowi średniodobowego wody.
Przybliżoną wielkość ładunków zanieczyszczeń dla ścieków bytowych mnożyć przeciętny ładunek zanieczyszczeń wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu doby przez ilość osób
zamieszkujących nieruchomość objętą niniejszym wnioskiem. Przeciętne ładunki zanieczyszczeń wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu doby wynoszą: ChZT = 120 gO 2/(M*d),
BZT5 = 60 gO2/(M*d), Zawiesiny ogólne = 70 g/(M*d), Azot ogólny = 12 gN/(M*d), Fosfor ogólny = 1,5 gP/(M*d).
W przypadku budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny wraz z wrysowanymi przyłączami wod-kan,
określając ich usytuowanie w stosunku do istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny o którym mowa w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028
t.j. z późn. zm.) art. 19a ust. 4 pkt 6 może być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana
z zasobów), którą należy zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Olkuszu. Wskazanym jest opracowanie szkicu przyłączy na kopii aktualnej
mapy zasadniczej w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.
Upoważnienie udzielone przez Inwestora – Pełnomocnictwo.
Jeżeli przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne przebiega będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegająca się o przy łączenia swojej działki do sieci nie posiada tytułu
prawnego, wskazane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.

Szanowni Państwo,

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu
ul. Kluczewska 4; NIP 637 17 43 980 (dalej: Przedsiębiorstwo) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”).
Mają one charakter danych osobowych. W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu
ul. Kluczewska 4; NIP 637 17 43 980. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem
e-mail: zarzad@pwik.olkusz.pl; za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz, bądź osobiście pod adresem
ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz
2) Z inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem iod@pwik.olkusz.pl, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz, bądź używając dodatkowych danych kontaktowych zamieszczonych na
naszej stronie internetowej http://pwik.olkusz.pl/Strefa_klienta/ODO
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(RODO art.6. ust1 lit c)), jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(RODO art.6. ust1 lit b)),
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane osobowe
przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (RODO art.6. ust1 lit f)), jakim jest:
 zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie, które przetwarzamy za pomocą monitoringu oraz realizacji wymiany
dokumentacji za pośrednictwem poczty
 windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 prowadzenie analiz statystycznych;
 przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
 nasi pracownicy upoważnieni przez Przedsiębiorstwo;
 firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam
usług:
 oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji wniosku i ważności warunków technicznych wydanych na jego
podstawie oraz czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, będącej następstwem wydanych warunków technicznych, a także po
jej zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 statystycznych i archiwizacyjnych,
7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie
(art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanego przez Państwa wniosku.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jego realizacji;
10) Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4 tel./fax. (032) 643 14 15

