Lubańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka. z o.o. w Lubaniu

ZGŁOSZENIE LEGALIZACJI
przyłączy wod. – kan.

…………………..
(data wpływu)

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy

2. Adres do korespondencji / telefon kontaktowy / e-mail

DANE PRZYŁĄCZONEJ NIERUCHOMOŚCI
3. Adres / lokalizacja nieruchomości

4. Nr działki, obręb, arkusz mapy

5. Rodzaj przyłączonej nieruchomości:
budynek jednorodzinny

budynek wielorodzinny

6. Zgłaszam do legalizacji przyłącze:
wodociągowe
kanalizacyjne

inne….………………………………..
7. Przyłącze zostało wybudowane:
na podstawie projektu budowlanego
(uzgodnionego w LPWiK)
bez uzgodnionego projektu budowlanego

8. Jednocześnie oświadczam, że poprzez wyżej wymienione przyłącze:
Pobieram wodę z miejskiej sieci wodociągowej
Odprowadzam ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej
W uzupełnieniu informuję, że z w/w przyłączy korzystam od momentu ich wybudowania, tj. od dnia
…………………. roku do dnia dzisiejszego i w tym czasie nieruchomość zamieszkiwało …………. osób.
9. Do zgłoszenia dołączam:
•
•

aktualną mapę zasadniczą określającą usytuowanie nieruchomości
aktualną mapę ewidencyjną

9.1. w przypadku posiadania:
warunki przyłączenia wydane przez LPWiK
projekt budowlany
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
badanie bakteriologiczne wody
• protokół odbioru częściowego
protokół odbioru końcowego
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Wnioskujący przyznaje, iż bez zawarcia pisemnej umowy o świadczenie usług w rozumieniu
art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), pobierał wodę z sieci wodociągowej i/lub odprowadzał ścieki do sieci
kanalizacyjnej.
Wnioskujący zobowiązuje się w terminie trzech miesięcy od daty złożenia i podpisania niniejszego
złoszenia legalizacji do wykonania na własny koszt czynności umożliwiających odbiór techniczny przyłącza
wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego i zawarcia pisemnej Umowy, pod rygorem odcięcia wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
W przypadku braku posiadania dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1. Wnioskujący
zobowiązuje się dostarczyć pozytywny wynik badań bakteriologicznych próbki wody (dotyczy przyłącza
wodociągowego) oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a w razie potrzeb wykonać kontrolne
odkrywki celem określenia posadowienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Ponadto Wnioskujący
zobowiązuje się wykonać prawidłowe podejście pod wodomierz główny wraz z zamontowaniem zaworu
antyskażeniowego za zaworem za wodomierzem głównym na instalacji wewnętrznej (dotyczy przyłącza
wodociągowego). Na podstawie dostarczonej dokumentacji zostanie przeprowadzony odbiór techniczny, z
którego zostanie spisany protokół legalizacji przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
LPWiKi Sp. z o.o. naliczy, a Wnioskujący zobowiązuje się do dobrowolnego uregulowania wszelkich
należności z tytułu poboru wody i/lub odprowadzenia ścieków, według obowiązującej w tym okresie taryfy,
wprowadzonej w trybie art. 26 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków w taki sposób, że do dnia zawarcia pisemnej Umowy poniesie opłaty za korzystanie z
wody lub odprowadzanie ścieków, które zostaną określone jako równe ilości pobranej wody wg wskazań
wodomierza głównego lub wg przeciętnych norm zużycia wody w zależności od rodzaju usługi, z której
właściciel nieruchomości korzysta w sposób nielegalny. Rozliczenie nastąpi na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
Po dopełnieniu formalności i uregulowaniu wszystkich należności Właściciel nieruchomości wnioskuje
o zawarcie Umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, do/z określonej w zgłoszeniu
nieruchomości, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

........................……………..……………………….….......................
Podpis Właściciela/Współwłaścicieli nieruchomości

POUCZENIE
W przypadku uchylania się bądź niewykonania czynności wymienionych w zgłoszeniu, dotyczących przyłącza
wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego, we wskazanym terminie, Spółka niezwłocznie rozpocznie
procedurę odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4
z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
„przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze
kanalizacyjne, jeżeli przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami
prawa” albo „został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach
pomiarowych”.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ww. ustawy „kto bez uprzedniego zawarcia umowy (…) pobiera wodę z urządzeń
wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł.”, natomiast „kto bez uprzedniego zawarcia umowy (…)
wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000
zł.”
Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 5 ww. ustawy, w przypadku skazania za powyższe wykroczenie lub przestępstwo
sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za
każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
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Załącznik do zgłoszenia legalizacji
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla Klientów
w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:
1.
2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
reprezentowane przez Prezesa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: januszwyspianski@abi24.eu, telefonem
komórkowym +48600246497.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wykonania przez nas zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków jako
realizacja procesu zmierzającego do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, (na podstawie art.6
ust.1 lit. e RODO), a także zadań statutowych.
b) rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO)
c) obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO): należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 t.j. ze zm.),
d) archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.);

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie
i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa lub
udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Lubańskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest
LPWIK.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Lubańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., jest warunkiem realizacji w/w zadań.
Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).
Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych
priorytetów.
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