
Dane przyłączanej nieruchomości
Wniosek o przyłączenie Rodzaj obiektu

Data

___.___.20___Dobczyce,

RGK.7021.__.___.2021.____

Wnioskodawca
Imię i nazwisko lub nazwa zakładu

Kod pocztowy

       -
Miejscowość

Ulica Numer domu/lokalu

            /
Telefon kontaktowy

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Adres e-mail

do sieci wodociągowej

do sieci kanalizacji sanitarnej
budynek mieszkalny

jednorodzinny

wielorodzinny

budynek gospodarczy

inny:
Przeznaczenie budynku

Lokalizacja
Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokalu

            /
Numer działki

             /

Tytuł prawny wnioskodawcy
własność

najemwspółwłasność

dzierżawa

inny:
Tytuł prawny

① Zapotrzebowanie na wodę

bytowe

technologiczne

przeciwpożarowe
inne:

Średniodobowe 
[m3/d]

Maksymalne 
godzinowe [m3/h]

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przyjąć 
średniodobowe zapotrzebowanie na wodę 0,15 m3/d na osobę. 
Przykład: dla czteroosobowej rodziny zapotrzebowanie 
dobowe wyniesie 4 x 0,15 = 0,6 m3/d.

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody

Przyłączenie do obiektu
projektowanego

istniejącego

② Odprowadzane ścieki

bytowe

przemysłowe

Średniodobowe 
[m3/d]

Maksymalne 
godzinowe [m3/h]

Podpis wnioskodawcyZałączniki do wniosku
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (załącznik obowiązkowy)
upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo z opłatą 
skarbową)

Ilości odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równe 
zapotrzebowaniu na wodę z sieci wodociągowej o ile obiekt nie 
posiada własnych ujęć wody.
Inwestor oświadcza, że ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
bytowych odprowadzanych z nieruchomości nie będą przekraczać 
wartości: BZT5 – 900 mgO/dm3, ChZT – 1800 mgO/dm3, zawiesina 
ogólna – 1050 mg/dm3, azot ogólny – 165 mgN/dm3, fosfor ogólny 
– 27 mgP/dm3.

Pouczenie
1) Gmina Dobczyce wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania w terminie:

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

● 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci – w pozostałych przypadkach.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone 

w ust. 1 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 ust. 1 i 2 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 z winy 
podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego.

→①

→②

Cele poboru 
wody Rodzaj ścieków

Sposób odbioru warunków
osobiście wysłać pocztą



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administrator Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą 
w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Inspektor ochrony danych Wnioskodawca może się kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
pod adresem:
● Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce;
● e-mail: iod@dobczyce.pl;
● telefon:  +48 1237 21700.

Cele przetwarzania 
i podstawa prawna

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. 
b RODO) oraz realizacji obowiązku określonego w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych wnioskodawcy mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 
otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane dane 
wnioskodawcy, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy 
przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. Ponadto dane wnioskodawcy mogą być udostępnione 
firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (firma Coig S.A. świadcząca usługi serwisowe 
systemu informatycznego Intradok), w których przetwarzane są te dane osobowe.

Okres przechowywania 
danych

Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną 
zarchiwizowane na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Dokumentacja papierowa ma określoną kategorię archiwalną B-5, po upływie okresu jej przechowywania 
w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

Przekazywanie danych 
osobowych 

Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą

Wnioskodawca ma prawo do:
● dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
● sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Brak 
podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub 
pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Prawo wniesienia skargi Wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja 
o zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych 

W oparciu o dane osobowe wnioskodawcy administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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