
Siemiatycze, dnia ………………….. 

 

 
Data wpływu: 

 

 

 

W N I O S E K 

o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej/ sieci kanalizacji sanitarnej* 
 

 
1. Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci: 

  

 Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy …………………………………………..….…………………..……………………………………… 

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

 Adres zamieszkania/ Siedziba ……………………..……………………………………………………..……………….……………………………… 

 nr telefonu …………………………………………….………………………………………….………………………….……………………………………………. 

2. Lokalizacja  nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci  

 

Adres nieruchomości/ obiektu …………………………….……………………………………………………………………………….……………. 

 Nr ewidencyjny działki …………………………………………………………………..………………….……………………...…………………………… 

3. Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma 

zostać przyłączony do sieci: 

□ obiekt istniejący  □ obiekt projektowany 

□ budynek mieszkalny jednorodzinny, 

□ budynek wielorodzinny, 

□ zakład produkcyjny / usługowy, 

□ obiekt handlowy, 

□ obiekt użyteczności publicznej 

□ inny (jaki?) ………………………………………………………………..………………………………………..…………………………………………………  

4. Dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów: 

a) bytowych  Qd=………..……….. m3/d, 

b) technologicznych  Qd=……….……….. m3/d, 

c) przeciwpożarowych  Qd=………….…….. dm3/d, 

d) innych Qd=………….…….. m3/d. 

5. Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy: 

Qdśr= ……………...……….  m3/d,  Qh max= ……………...……….  m3/d, 

6. Ilość ścieków i jakość odprowadzanych ścieków  

a) bytowych   Qd=………..……….. m3/d, 

b) przemysłowych  Qd=………..……….. m3/d, 

c) ładunek zanieczyszczeń ……………………………………………………………………………………………………………..… 

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

7. Planowany termin rozpoczęcia: 

a) poboru wody - ………………………………… 

b) odprowadzania ścieków  - ………………………………… 

8. Do wniosku załączam: 

□  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu 

9. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości objętej niniejszym 

wnioskiem wynikający z: prawa własności/ prawa współwłasności/ użytkowania wieczystego/ 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 

ul. Armii Krajowej 26 

17-300 Siemiatycze 



umowy najmu/ umowy dzierżawy/ umowy leasingu/ umowy użyczenia/ inne (jakie?)* 

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

W przypadku współwłasności: 

-  posiadam/y zgodę wszystkich współwłaścicieli do korzystania z w/w nieruchomości*, 

- posiadam/y zgodę większości współwłaścicieli, powyżej 50% udziałów do korzystania z   

nieruchomości*. 

10.  Oświadczam, że  korzystam z nieruchomości o uregulowanym/ nieuregulowanym* stanie 

prawnym. 

11.  Przyjmuję/emy do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może 

spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, a w szczególności 

odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach, związanych  

z faktem zawarcia umowy z osobą, która nie posiada tytułu prawnego  

do w/w nieruchomości. 

 

* – niepotrzebne  skreślić 

□ – właściwe zaznaczyć znakiem „X” 

 

 

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

                    (data)                        (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Szanowny Kliencie 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., zwany dalej: 

"Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Armii Krajowej 26, 17-

300 Siemiatycze lub telefonując pod numer: 85 655 25 77. Możesz skontaktować się z Administratorem 

za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc 

na adres: murawskim@pksiemiatycze.pl lub pod numerem: 519 305 284 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze polegającego na obowiązku przechowywania przez niego dokumentacji 

podatkowej – co do zasady – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dla której 

podanie przez Ciebie danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług, zamówień, 

umów, sprzedażą, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ich realizacją. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, 

że wystawienie faktury będzie niemożliwe. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia 

wystawienia faktury. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 

i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania *. 

  

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, 

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 

lub przemieszczania się. 

 

mailto:murawskim@pksiemiatycze.pl

