Rabka-Zdrój, dnia ……………………….. r.
……………………………………………..
[Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy]

……………………………………………..
[adres zamieszkania lub siedziby]

……………………………………………..
[adres do korespondencji]

……………………………………………..

miejsce na prezentatę - potwierdzenie złożenia
wniosku przez przedsiębiorstwo

[tel. kontaktowy*]

……………………………………………..
[adres e-mail*]

……………………………………………..

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Zaryte 141A
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

WNIOSEK
o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU
Lokalizacja nieruchomości / obiektu *, którego dotyczy wniosek:


miejscowość: …………………………………………………………….



gmina: ……………………………………………………………………



ulica: ………………………………………………………………………



numer: ……………………………………………………………………



numer działki geodezyjnej: ……………………………………………..



obręb: …………………………………………………………………….



arkusz: ……………………………………………………………………

II. PRZEZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI
1. Przeznaczenie i sposób wykorzystywania nieruchomości / obiektu*, który ma zostać przyłączony do
sieci:

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej
liczba lokali w budynku: ……….

□ pozostałe przypadki (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
III. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Woda pobierana będzie do celów:

□ bytowych
- w ilości

Qdśr [m3/dobę]: ………………….. / Qhmax [m3/godzinę]: ……………………
q [dm3/s]: ……………………

□ przemysłowych (PKD: …………………………..)
- w ilości:

Qdśr [m3/dobę]: ………………….. / Qhmax [m3/godzinę]: ……………………
q [dm3/s]: ……………………

□ przeciwpożarowych
- w ilości:

q [dm3/s]: ……………………

□ innych (określić jakich): …………………………………..
- w ilości:

Qdśr [m3/dobę]: ………………….. / Qhmax [m3/godzinę]: ……………………
q [dm3/s]: ……………………

Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qdśr – zapotrzebowanie średniodobowe na wodę
Qhmax – zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na wodę
q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706

IV. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków:

□ bytowe
- w ilości

Qdśr [m3/dobę]: ………………….. / Qhmax [m3/godzinę]: …………………..

Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych
odprowadzanych z nieruchomości / obiektu * nie będą przekraczały następujących wartości:
Lp.

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Jednostk
a

Wartość

Lp.

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Jednostka

Wartość

1

Temperatura

°C

do 35

7

Azot amonowy

mgNNH4/l

40,0

2

Odczyn

pH

6,5 - 8,5

8

Azot azotynowy

mgNNO3/l

10,0

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

600

9

Azot ogólny

mg N/l

110,0

4

Zawiesina łatwo
opadająca

ml/l

10

10

Fosfor ogólny

mg P/l

15,0

5

BZT5

mgO2/l

700,0

11

Siarczany

mg SO4/l

300,0

6

ChZTCr

mgO2/l

1200,0

12

Chlorki

mg Cl/l

500,0

□ przemysłowe (PKD: …………………………..)
- w ilości:

Qdśr [m3/dobę]: ………………….. / Qhmax [m3/godzinę]: ……………………

Niniejszym oświadczam, że z nieruchomości / obiektu * będą odprowadzane ścieki przemysłowe
o następującej jakości:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qdśr – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków
Qhmax – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków

V. DODATKOWE INFORMACJE
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik
obowiązkowy!
2. inne: ……………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania warunków przyłączenia do sieci
albo odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci:
□ odbiór osobisty
□ drogą korespondencyjną

……………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
1.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę
ich wydania, w terminie:
1)

21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2)
2.

45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć
terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3.

Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do
dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do
sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo
z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.

Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Krakowie rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach
odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z
przedmiotem naszej działalności tj. świadczenia usług ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej za
pośrednictwem sieci wodociągowej oraz odbierania ścieków i ich oczyszczania.
W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,
biuro: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a, o nadanym nr NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104,
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: 0000170072, o kapitale zakładowym: 11 178 180,00 zł
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu realizacji umów, rozpatrywania
wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, obsługi wodomierzy, windykacji należności.
Państwa
Dane
mogą
być
powierzane
podmiotom
współpracującym
z
nami
wyłącznie
w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. firmy obsługujące oprogramowanie
służące do obsługi klientów, Urząd Gminy Rabka-Zdrój itp. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem
tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa
dane są przetwarzane.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane
są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod@zwik-rabka.pl
lub pisemnie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, dopisek:
ochrona danych osobowych.

