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WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 WODOCIĄGOWEJ  KANALIZACYJNEJ 
(dotyczy gmin: Stare Pole, Lichnowy, Nowy Staw) 

 (WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 

DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

2. Miejscowość 3. Kod pocztowy

4. Ulica 5. Nr posesji/ lokalu

6. E-mail1 7. Telefon kontaktowy1

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY: 

8. Miejscowość 9. Kod pocztowy

10. Ulica/ nr działki 11. Nr posesji/ lokalu

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE: 

12. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu:
(zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić puste pola) 

13. Stan przyłączanego obiektu :  projektowany  istniejący 

 budynek mieszkalny jednorodzinny (jedno lub dwu lokalowy)  budynek mieszkalny wielorodzinny 

 ilość lokali mieszkalnych  ilość lokali mieszkalnych 

 ilość lokali usługowych  ilość lokali usługowych 

 zabudowa zagrodowa  inne…………………………………………………………………………… 
 (podać jaką) 

14. Maksymalne  dobowe zapotrzebowanie wody
[Qd]: (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić puste pola)

15. Przepływ wody średniodobowy [Qśd] i maksymalny godzinowy
[Qhmax]: (wypełnić puste pola) 
wody (wypełnij puste pole)

 bytowe Qd 
 

m3/d Qśd
 m3/d 

 technologiczne Qd 
 

m3/d 

 przeciwpożarowe Qd 
 

m3/d Qhmax m3/h 
 inne Qd 

 
m3/d 

16. Rodzaj ścieków oraz maksymalny dobowy
przepływ odprowadzanych ścieków (zaznaczyć 

właściwy kwadrat i wypełnić puste pola) 

17. Wielkość ładunku zanieczyszczeń
(wypełnić puste pola): 

 ścieki bytowe Qśd m3/d BZT5 50 g/Md 

ChZT  60 g/Md 

Zawiesiny ogólne 50 g/Md 

 ścieki 
przemysłowe 

Qśd m3/d BZT5 tO2/rok 

ChZT tO2/rok 

P tot t/rok 

N tot t/rok 

Zawiesiny ogólne t/rok 
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18. Nieruchomość posiada własne ujęcia wody: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 TAK  NIE 

19. Propozycja umiejscowienia wodomierza głównego/ wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej:

a) w istniejącym/ projektowanym obiekcie wydzielono, łatwo dostępne pomieszczenie, zabezpieczone przed zalaniem wodą, 
zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych: (zaznaczyć właściwy kwadrat i wskazać rodzaj pomieszczenia) 

 TAK  NIE rodzaj pomieszczenia: (wpisać nazwę) 

b) w studni wodomierzowej

 TAK  NIE 

20. Planowane do zastosowania urządzenia podczyszczajace ścieki przemysłowe: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

separator substancji ropopochodnych  separator tłuszczy  separator piasku/osadu 

 inne_____________________________________________________________________________(wpisać jakie) 

21. Do wniosku zostaje dołączony (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów 
i sieci uzbrojenia terenu o którym mowa w art. 19a ust. 4 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. * 

 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców) 

 inne: (wpisać jakie)    _________________________________________________________________________________________________________________ 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA: 

1 dane nieobowiązkowe 

Oświadczam , że: wielkości ładunków zanieczyszczeń  ścieków bytowych nie będą przekraczać wartości wymienionych w tabeli w punkcie 17 
* Informacja dla Wnioskodawcy:
Warunek podany w punkcie 21 spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 .

…………………..      .…………………………………………………. 
 (data)  (czytelny podpis) 

Data czytelny podpis pracownika CWŻ Sp. z o.o. 
weryfikującego wniosek : 

Wypełnia Przedsiębiorstwo 
Termin wydania warunków przyłączenia do sieci upływa dnia  …………………………………… 

…………………..      .…………………………………………………. 
  (data)   (czytelny podpis pracownika ) 

Potwierdzam, że złożony wniosek zgodnie z art. 19a punkt. 4  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków jest : 

☐ kompletny i zostały wydane warunki przyłączenia do sieci w dniu …………………………………… 

☐ kompletny i została wydana odmowa wydania warunków w dniu …………………………………… 

☐ niekompletny i  wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia w dniu …………………………………… 

…………………..      .…………………………………………………. 
  (data)   (czytelny podpis pracownika ) 

Potwierdzam, że wniosek:  

☐ uzupełniono w dniu ………………………….. i zostały wydane warunki przyłączenia do sieci. 

☐ nie uzupełniono i została wydana odmowa wydania warunków o przyłączenie do sieci. 

…………………..      .…………………………………………………. 
  (data)   (czytelny podpis pracownika ) 



.
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INFORMACJA O SPOSOBIE I CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dotyczy osób fizycznych: 

Szanowni Państwo 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie sprawnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dn. 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako RODO,

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych: jest Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, KRS 0000185843, NIP 5792024213, Regon 19299892000000. 

2/ Dane kontaktowe administratora:  
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
ul: Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański 
e-mail iodo@cwz.pomorskie.pl, nr tel. 55 246 02 70

3/ Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych: realizacja i archiwizacja wniosku oraz prowadzenie czynności zmierzają-
cych do zawarcia umowy 

4/ Kategorie danych, które przetwarzamy: 1/ imię i nazwisko; 2/ adres, 3/ numer telefonu, 4/ adres e-mail. 

5/ Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez administratora oraz przez jego podwykonaw-
ców, z którymi Centralny Wodociąg Żuławski ma podpisane umowy powierzenia, np. kancelarie radców prawnych, firmy informa-
tyczne. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, 
a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. Nadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego 
uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom admini-
stracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną. 

6/ Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody prze Panią/Pana, a w przy-
padku zawarcia umowy do czasu zakończenia jej realizacji oraz przez okres jaki wynika z przepisów prawa (w tym przedawnienia 
roszczeń). 

7/ Pani/Pana prawa: W stosunku do ww. danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo 
do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oso-
bowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie przetwarzania danych osobowych. 

8/ Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne,  
aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań w celu  zawarcia umowy. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych 
w/w działania nie mogą zostać zrealizowane.  

Zostałem(am) poinformowany(a) o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z 13 art. RODO na co wyrażam zgodę. 

 …………………..……..…       ……………….………………………………… 
(data)  (czytelny podpis) 


