
 

 

…………………………………………      Czerwionka-Leszczyny, dn. ……………… 
 
………………………………………… 
imię i nazwisko / firma 

 
…………………………………………       
kod pocztowy, miejscowość 
 

…………………………………………   
ulica, numer domu 
 

………………………………………… 
numer telefonu     PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. 

      ul. Nowy Dwór 20 
      44-230 Czerwionka-Leszczyny 
 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN 
do  – budynku mieszkalnego* 
 – działki budowlanej* 
 – budynku usługowo – handlowego* 
 – …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

w ……………………………….…… przy ul. …………………………………… (działka numer ……………………..) 
 

Woda będzie wykorzystywana do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych w ilości: 

- Qhmax = ................ [m3/h] / Qśd = ................ [m3/d]  - na cele bytowe * 

- Qhmax = ................ [m3/h] / Qśd = ................ [m3/d]  - na cele technologiczne * 

- Q = ................ [l/s] - na cele przeciwpożarowe * (ilość hydrantów wewnętrznych/zewnętrznych ….. /…..  średnica .…. / .….) 

- Q = ................ [m3/h] / Qśd = ................ [m3/d]  - inne * (podać na jakie cele: ………………….………………………) 

Ścieki będą posiadać charakter: 

*ścieki bytowe 
*ścieki przemysłowe 

Ilość odprowadzanych ścieków [m3/d] - Qdś ............. [m3/d] 

Do wniosku dołączam: 
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza/y w stosunku do istniejącej sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 
- po wykonaniu przyłącza wody zobowiązuję / nie zobowiązuję się do jego nieodpłatnego przekazania na rzecz Gmina i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz do zawarcia „umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków” z PWiK Czerwionka-Leszczyny 
Sp. z o.o. 
 

* niepotrzebne skreślić 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem moich/naszych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą                        
w Czerwionce-Leszczynach (44-230), ul. Nowy Dwór 20, 
2) z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod nr telefonu 32 4318018 lub e-mail: iod@pwikcl.pl, 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług PWiK – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , 
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa                        
oraz podmioty uczestniczące w realizacji wniosków lub usług, 
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
6) posiadam(y) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia                           
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 
7) mam(y) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację wniosku/usługi/umowy. 
 
 
 
              ………………………………………
                                         podpis/y 


