
Procedura zawierania umów załącznik nr 1 
 

Sosnowiec, dnia ......................................... 

  
 

Dane inwestora: 
 

………………………………………………………………….….……………. 
Imię, Nazwisko / Nazwa 
 

………………………………………………………………….….……………. 
Ulica 
 

………………………………………………………………….….……………. 
Kod pocztowy i miejscowość  

Dodatkowe informacje: 
 

………………………………………………………………….….……………. 
PESEL/NIP/ REGON 

 

………………………………………………………………….….……………. 
Nr telefonu1 

 

………………………………………………………………….….……………. 
EMAIL1 

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* 
Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej* nieruchomości położonej  

przy ul. .......................................................................................... w Sosnowcu na działce/działkach* oznaczonych 

geodezyjnie nr ………………………………………………………………………………………………………………………… obręb …………….. . 

Parametry mediów 
Woda Ścieki 

Średniodobowe zapotrzebowanie na cele: Średniodobowa ilość ścieków i ich charakter: 

bytowe  

𝑚𝑚3

𝑑𝑑
 

bytowe  𝑚𝑚3

𝑑𝑑
 

technologiczne  przemysłowe  

przeciwpożarowe  Niniejszym oświadczam, że ścieki odprowadzane  
z wnioskowanej nieruchomości będą spełniały 
kryteria definicji ścieków bytowych/przemysłowych*. 

Inne (określić jakie) 
……………………………………………….. 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cele: 
Dla domu jednorodzinnego należy przyjąć do wielkości 2,5 𝒎𝒎

𝟑𝟑

𝒉𝒉
 

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych  
charakterystyczne dla profilu prowadzonej działalności2: 

bytowe  

𝑚𝑚3

ℎ
 

……………………………………………..  

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑚𝑚3 

technologiczne  ……………………………………………..  

przeciwpożarowe  ……………………………………………..  

Inne (określić jakie) 
……………………………………………….
………………………………………………. 

 
……………………………………………..  

……………………………………………..  

Przeznaczenie i sposób wykorzystywania wnioskowanej nieruchomości lub obiektu: 

 budynek projektowany                            budynek istniejący                             w rozbudowie/przebudowie 
 budynek jednorodzinny    budynek wielorodzinny    inne (określić jakie) ..……………………………………........ 
………………………...................................................................................................................................................... 
Forma odbioru korespondencji: 

 odbiór osobisty  email  poczta (adres3) ……………………………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenia: 
 otrzymałem(-am/-liśmy) Informację dotyczącą danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszego wniosku. 
 TAK /  NIE  Wyrażam zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub 
adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym (m.in. awarie, remonty, opłaty) oraz kontaktowym z Sosnowieckimi 
Wodociągami Spółka Akcyjna. 

 ................................................... 
                    podpis 



 
 
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. W przypadku, gdy 
nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub planowany jest jej podział 
geodezyjny, należy wyjaśnić charakter istniejącego bądź planowanego dojazdu, podziału geodezyjnego. 

2. Informacja dotycząca danych osobowych (klauzula informacyjna) 
3. Upoważnienie dla Pełnomocnika4 

1 dane nieobowiązkowe 

2 dotyczy ścieków przemysłowych, należy podać wybrane wskaźniki charakterystyczne dla profilu prowadzonej 
działalności w oparciu o wykaz wskaźników zwartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z 28 czerwca 
2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie  
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
(Dz.U.2019.1220) oraz  zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków prowadzania ścieków  
do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U.2016.1757 z późn. zm.) 

3 wskazać, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby 
4 dołączyć, gdy inwestor nie działa osobiście. 

Definicje:  

1. Inwestor – podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

2. Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków.  
Odbiorcy należący do tej grupy to m.in. budynki jednorodzinne, budynki wielolokalowe (tj. domy 
wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe, zasoby spółdzielni mieszkaniowych), ogródki działkowe, 
instytucje użyteczności publicznej (biblioteki, kościoły, teatry, muzea itp.), urzędy, szkoły i pozostałe 
jednostki edukacyjne, żłobki i przedszkola, niektóre placówki prowadzące działalność gospodarczą, w tym 
budynki biurowe (kancelarie, biura rachunkowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe itp.), drobna 
działalność gospodarcza (sklepy spożywcze, usługi i pozostały handel), posterunki policji i straży miejskiej, 
posterunki straży pożarnej, hotele i pensjonaty, zakłady karne, obiekty służby zdrowia i hospicja, domy 
pomocy społecznej. 

3. Ścieki przemysłowe - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 
powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.  
Odbiorcy należący do tej grupy to m.in. zakłady przemysłowe (metalurgiczny, budowlany, chemiczny, 
elektromaszynowy, przemysł węglowy, przemysł tekstylny i odzieżowy), zakłady przemysłowe związane  
z przetwórstwem i produkcją żywności (mleczarnie, rzeźnie i masarnie, browary, produkcja soków, 
piekarnie, cukiernie etc.), pozostałe zakłady przemysłowe (np. produkcja odzieży, obuwia), sklepy 
wielkopowierzchniowe (hipermarkety, domy handlowe, supermarkety, osiedlowe dyskonty), restauracje 
i kawiarnie, myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe, złomowiska, stacje benzynowe.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_chemiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_elektromaszynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_paliwowo-energetyczny


*Rozporządzenie 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). 
 
 

Załącznik nr 2 do wniosku o przyłączenie  
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

(KLAUZULA INFORMACYJNA) 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ulicy Ostrogórskiej 43, zwana dalej Administratorem. Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Dane osobowe są/będą przetwarzane przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna  w szczególności: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lit.  b) i lit. c) lit. f RODO* w celu: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego 

Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do: 
a) obsługi klientów (np. w zakresie reklamacji), 
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych), 
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

W przypadku udzielenia zgody na kontakt z klientem drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail) dane 
będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy. 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 

osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem 
adresu abi@sosnowieckiewodociagi.pl ; nr telefonu 32 364 43 35; 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sosnowieckich 
Wodociągów Spółka Akcyjna):  

banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,  biura informacji gospodarczej, podmioty archiwizujące dokumenty, 
firmy świadczące usługi z tytułu ochrony osób i mienia, firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych    
i serwisów internetowych Administrator 

mailto:abi@sosnowieckiewodociagi.pl

	Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*

