
WNIOSKODAWCA:        

………………………………………… 
                                   imię i nazwisko 

………………………………………… 

………………………………………… 
                                adres zamieszkania 

………………………………………… 
                                      nr telefonu 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług 

Komunalnych Spółka z o. o. 

ul. Wojska Polskiego 29 

64-915 Jastrowie 

 

WNIOSEK Z DNIA ………………… 

na opracowanie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci: 

- wodociągowej 

- kanalizacji ściekowej 
   ( niepotrzebne skreślić) 

 

dla obiektu ……………………………………………………………………………………… 
( wpisać charakter obiektu / przeznaczenie i sposób wykorzystania) 

zlokalizowanego w miejscowości ………………………, ul. …………………………………. 

Gmina …………………………………………...działka geodezyjna nr ………………………  

Inne informacje istotne dla wydania warunków technicznych: 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zapotrzebowanie na wodę 

Cele bytowe: 

Q śr. dobowe                  -     ………………… 

Q max. godzinowe            -     ………………… 

Cele technologiczne: 

Q śr. dobowe                  -     ………………… 

Q max. godzinowe            -     ………………… 

Cele ppoż.: 

Q śr. dobowe                  -     ………………… 

Q max. godzinowe            -     ………………… 



Cele inne ……………………………….(określić rodzaj): 

Q śr. dobowe                  -     ………………… 

Q max. godzinowe            -     ………………… 

 

Odprowadzenie ścieków bytowo- gospodarczych 

Q śr. dobowe                  -     ………………… 

Q max. godzinowe            -     ………………… 

 

Parametry: ………………………………………………………………………………… 

 

Odprowadzenie ścieków przemysłowych 

 

Q śr. dobowe                  -     ………………… 

Q max. godzinowe            -     ………………… 

 

Parametry: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
……………………………                                                                                                                     ………………………………………….                                  

               data                                                                                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy 

                                                                                                                                                                        ( pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu 

 Decyzja o warunkach zabudowy 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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), 

zwanej dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

z siedzibą w 64-915 Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29, (zwanym dalej ZECiUK Sp. z o.o.). 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@iodopila.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy lub podjęcie działań 

na Państwa wniosek przed jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania administratora oraz organy administracji 

publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu). 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,   

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo  

do przenoszenia danych. 

7) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego Organu Nadzorczego, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono warunkiem zawarcia umów, 

świadczenia usług, obowiązków prawnych oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez 

Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z ZECiUK Sp. z o.o. 

 

 

mailto:iod@zeciuk.pl

