
Wniosek 
O wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej 

 

I. Dane podmiotu ubiegającego się  o przyłączenie do sieci: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy ……………..………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/Siedziby …………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr.NIP (obowiązek podania NIP nie dotyczy osób fizycznych)  ………………………………………… 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci ** 

                                                            Wodociągowej                                                                                                                              

                                                            Kanalizacyjnej 

 

�budynku mieszkalnego jednorodzinnego (planowana ilość mieszkańców: ……………..) 

�budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ilość lokali …………… : ilość mieszkańców……………..) 

�inne (podać rodzaj obiektu) ………………………………………………………………………………………………… 

   
Obiekt:**    Istniejący                       Projektowany                      W rozbudowie        

Obiekt posiada własne ujęcie wody:          Tak                                       Nie  

Obiekt odprowadza ścieki do : ***            Kanalizacji sanitarnej          Zbiornika bezodpływowego 

                                                                     Inne …………………………………………………… 

II. Adres nieruchomości oraz tytuł prawny inwestora: 

Miejscowość ……………………………………………………………  

Ulica ………………………………………………………………………..   Numer nieruchomości ………………. 

Numer geodezyjny działki ……………………………………….   Obręb ……………………………………….. 

Oświadczam, że jestem .......................................................... wyżej wymienionej nieruchomości na 

podstawie .................................................. i w załączeniu przedkładam odpis tego tytułu prawnego.  

III. Zaopatrzenie w wodę na cele:** 

       Bytowe, w ilości ……………………… m3/m-c                              Przeciwpożarowe w ilości …………… m3/s 

       Przemysłowe w ilości ………………m3/dobę                            Inne w ilości ………………………………………. 

IV. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków:** 

      Bytowe w ilości ………………………. m3/m-c                               Przemysłowe w ilości …………m3/dobę 

Data wpływu wniosku do Zakładu wod-kan. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych 
FARE w Ciechanowcu 

Ul. Podlaska 1 
18-230 Ciechanowiec 

 



Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych lub przemysłowych 

odprowadzanych z nieruchomości lub obiektu  nie* będą przekraczały dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń. 

V. Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania warunków 

przyłączenia do sieci albo odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci: 

      Osobiście                                    Wysyłka pocztą 

VI. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku. 

 

…………………………………………………. 
Podpis wnioskodawcy (pełnomocnika) 

Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

3. Pisemne zgody właścicieli nieruchomości, zarządcy dróg na wejście w teren celem wykonania 

przyłącza. 

*niepotrzebne skreślić 

**właściwe zaznaczyć 

***wypełnić przy wniosku o wydanie warunków przyłączenia tylko do sieci wodociągowej 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych jest: Przedsiębiorstwo Robót 

Komunalnych FARE, ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowane przez Dyrektora FARE.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu – Wiśniewska Dorota, za 

pomocą adresu e-mail: iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45 w 35.  

3. Administrator danych osobowych – Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c) 

i art. 9 ust. 1 i 2 lit. a), b) i g) RODO) wyłącznie dla celu wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

(na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, b)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), prawo do żądania 

usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Konsekwencją niepodania 

danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie brak możliwości uzyskania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 

oraz nie przekazuje danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 


