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

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

…………………..
(data wpływu)

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:
Wnioskodawca:

Pełnomocnik:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy

………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

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

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

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY
DO SIECI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica
nr domu
nr ewidencyjny działki
miejscowość

Obiekt:

Obiekt:

istniejący

posiada lokalne ujęcie wody:

projektowany

w rozbudowie

Tak

Nie

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla obiektu:

budynek jednorodzinny

budynek wielorodzinny

inny ………………………………………………………………...……
określić rodzaj

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości dla obiektu:
cele mieszkalne

prowadzona działalność gospodarcza nie generująca ścieków przemysłowych

prowadzona działalność gospodarcza lub przemysłowa generująca ścieki przemysłowe
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
krótki opis procesu produkcyjnego oraz określenie rodzaju ścieków przemysłowych
*) zaleca się uzupełnienie druku pn. Ścieki przemysłowe – Informacja”
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OKREŚLENIE DOBOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ Z SIECI WODOCIĄGOWEJ
Cele

średnie dobowe
[m3/d]

maksymalne
godzinowe
[m3/h]

maksymalne
sekundowe
[dm3/s]

Przewidywalne wymagane ciśnienie w sieci
wodociągowej
[MPa]

Bytowe
Technologiczne
P.poż. wewnętrzne
P.poż. zewnętrzne
Inne

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przyjąć zapotrzebowanie na wodę średnio dobowe 0,1m 3 x ilość
osób zamieszkujących w nieruchomości.

ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA
Ścieki bytowe
– ilość ścieków bytowych: Qśrd = ……………………………………………………………………[m3//d]
– jakość ścieków bytowych: BZT5 ≤ 550mg/dm3, ChZTCr ≤ 1100mg/ dm3, Zawiesina ogólna ≤ 650mg/dm3
Azot ogólny ≤ 100mg/ dm3, Fosfor ogólny ≤ 15mg/ dm3
Ścieki przemysłowe
– ilość odprowadzanych ścieków: Qdśr= ……………..….… [m3/d], Qhmax = ………………….… [m3/h]
– jakość odprowadzanych ścieków określona za pomocą wskaźników zanieczyszczeń:
lp.

Nazwa wskaźnika
zanieczyszczeń

Dopuszczalna
wartość

1.

CHZTCr

≤ 1100 mg/dm3

2.

Zawiesina ogólna

≤ 650 mg/dm3

3.

BZT5

≤ 550 mg/dm3

4.

Azot ogólny

≤ 100mg/ dm3

5.

Fosfor ogólny

≤ 15mg/ dm3

6.

Pozostałe z pozwolenia
wodno-prawnego
(wartości dopuszczalne z
pozwolenia)

7.

Inne wynikające z profilu
produkcji podmiotu
wprowadzającego ścieki
przemysłowe do urządzeń
kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa.

Prognozowana wartość w ściekach wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

2

* W przypadku konieczności uzyskania Warunków odprowadzania ścieków w zakresie niezbędnym do
uzyskania Pozwolenia wodno-prawnego należy podać ponadto:
Proponowane miejsce
poboru

Jako miejsce poboru prób proponuje się studnię (za układem podczyszczania)
zlokalizowaną na instalacji kanalizacji sanitarnej przed wpięciem tej instalacji do
sieci kanalizacji będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
Inne ……………………………………………………………………………………...…………….
…………………………………………………………………………………………………………...

Proponowane
częstotliwości poboru
prób ścieków

Pobór próbek ścieków przemysłowych oraz pomiary stężeń zawartych w nich
substancji winno być wykonywane nie rzadziej niż 2 razy w roku, w sposób
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Inne …………………………………………………...……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków:
poboru wody:………………..…………
odprowadzania ścieków:……………………

Przewidywany sposób odbioru warunków:
osobiście

wysłać pocztą

Załączniki do wniosku
Upoważnienie Inwestora lub Pełnomocnika
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz istniejącą i planowaną
zabudową (w przypadku planowanej budowy kilku obiektów należy przedstawić koncepcję
zagospodarowania terenu ze zaznaczoną zabudową i układem drogowym) określić usytuowanie przyłącza
w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia
terenu).
Oświadczenie woli
Jeżeli przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne przebiegać będzie przez nieruchomości, do których
osoba ubiegająca się o przyłączenie swojej nieruchomości do sieci nie posiada tytułu prawnego, wskazane
jest ustanowienie gruntowego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości.
Mapa ewidencyjna i wypis z ewidencji gruntów (załącznik zalecany).
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Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia
działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do
niniejszego wniosku.
.

Lubań, dnia ……………………..….……………r.

Podpis …………….…………………….……………..…………
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Załącznik do wniosku o przyłączenie
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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