
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne  
PROEKO Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 3  
55-110 Prusice 

 

                       
                        WNIOSEK 
              o wydanie warunków  
   przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

 
         ….……………………………………. 
             (data wpływu/nr kancelaryjny) 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

1.Imię i nazwisko/Nazwa: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 
 

ul……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

kod pocztowy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

miejscowość…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

poczta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

3.Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu(należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

   budynek mieszkalny jednorodzinny (liczba lokali ……………...........)                    zabudowa zagrodowa             

   budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba mieszkań …………….....)                budynek gospodarczy                          

   obiekt handlowy/usługowy/produkcyjny
*
 (jaki ……………………………………………...................................................................................) 

   budynek użyteczności publicznej (jaki …………………….………………)   inny (jaki ……………………………..…………….………..…....) 

 

4. Stan obiektu, który ma zostać przyłączony: 

     istniejący                            w trakcie budowy                   projektowany 

 
5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony /adres/ nr działki /arkusz mapy/obręb 

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

6. Rodzaj warunków przyłączenia (zaznaczyć właściwe):   

  odprowadzenie ścieków bytowych              odprowadzenie ścieków przemysłowych   

 
7. Ilość odprowadzanych ścieków: 
 

a) bytowych Qśr. dobowe = …………………[m3/d]. Zakładana liczba użytkowników sieci ………………………………… 

b) przemysłowych  Q śr. dobowe= ………..…[m3/d], Q max. godzinowe = ……..…..  [m
3/h] * 

*W przypadku ścieków przemysłowych należy załączyć informację na temat pochodzenia ścieków, parametrów fizykochemicznych ścieków  
  przemysłowych, wielkości ładunku zanieczyszczeń, planowanego sposobu podczyszczania ścieków przemysłowych. 
8. Ujęcie wody:      

      własne 

      sieć wodociągowa 
 

9. Planowany termin rozpoczęcia dostarczania  ścieków:   
 

    od……………………………………. 
 

10. Odbiór warunków przyłączenia:     

        osobiście                        odesłać pocztą 



11.Do wniosku załączam: 

Załączniki wymagane: 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 

terenu 

 skład ścieków przemysłowych Q śr. dobowe [m
3/d], Q max. godzinowe  [m

3/h], pochodzenie ścieków, parametry fizykochemiczne ścieków                

przemysłowych, wielkości ładunku zanieczyszczeń, planowany sposób podczyszczania ścieków przemysłowych 

 pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyłączenie 

Załączniki opcjonalne: 

 projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji  

 inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data …………….…………………                  Podpis ………………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCY  

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prusickie  Przedsiębiorstwo Komunalne                                                           
PROEKO Sp. z o.o. z siedzibą:  
ul. Kolejowa 3 55-110 Prusice  

2) W PPK PROEKO Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD); 
3) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PPK PROEKO Sp. z o.o. oraz w sprawie 

skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować się z IOD na adres                             
e-mail: proeko@prusice.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Dane osobowe” lub telefonicznie 71 312 62 28 

2. CELE PRZETWARZANIA, ZAKRES ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 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) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwanego dalej: RODO), w celu związanym z realizacją niniejszego wniosku, 
jak również w celu monitorowania stanu podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy. Zakres przetwarzania danych wynika ze 
złożonego wniosku oraz z przepisów prawa regulujących dany stosunek prawny. 
Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują w szczególności:  

 Imię (imiona), Nazwisko/ Firmę 

 Adres zamieszkania/zameldowania; 

 Numer działki nieruchomości, której dotyczy wniosek; 

 Dane kontaktowe (telefon, e-mail); 

 jeżeli przepisy nakładają na nas takie obowiązki, możemy zbierać i przechowywać również inne dane.  

Podanie przez Państwa w/w danych osobowych jest konieczne dla realizacji niniejszego wniosku.    

2. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby do rozpoznania wniosku i wykonania podłączenia, a następnie przez 
okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, a także po jej zakończeniu – w stosunku do danych zawartych w 
dokumentach potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy – przez czas określony przepisami prawa podatkowego oraz przez 
okres niezbędny zgodnie z przepisami do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (okres przedawnienia roszczeń).    

3. ODBIORCY DANYCH  
W niektórych sytuacjach możemy ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, tj. uprawnionym organom Państwa w 
zakresie związanym z realizacją usług komunalnych. Ujawnienie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT. 

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i poufności danych osobowych, a także ograniczenia dostępu do tych informacji w celu ochrony danych osobowych przed 
zniszczeniem, ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, niedozwolonym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub 
zniszczeniem.   

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  
Zgodnie z przepisami RODO posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także 
prawo do żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w stosunku do danych, które nie muszą być przetwarzane 
przez administratora na podstawie przepisów prawa. Wniosek o udzielenie informacji o przetwarzanych danych osobowych lub o 
ich sprostowanie lub ograniczenie przetwarzania wymaga złożenia w formie pisemnej na adres PPK PROEKO Sp. z o.o. ul. 
Kolejowa 3,55-110 Prusice lub elektronicznej na adres mailowy proeko@prusice.pl 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych przez PGK Dolina Baryczy sp. z o.o.  narusza przepisy RODO. 
                       
                                                                                                               …………………….dnia………………..…..………………… 



 


