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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

W BIAŁEJ NIŻNEJ   

– GMINA GRYBÓW –  

Biała Niżna 431, 33 -330 Grybów  

 

 

WNIOSEK 
O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  

WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ 

 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię i nazwisko/ Nazwa: * 

 

 .........................................................................................................................................................................  

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

 

 .........................................................................................................................................................................  

3. Sposób odbioru warunków: 

 Osobisty  Listowny- adres do korespondencji:  .......................................................................................  

4. Pozostałe informacje: 

- telefon:  ..........................................................................................................................................................  

- e-mail:  ...........................................................................................................................................................  

- NIP ( nie dotyczy osób fizycznych):  ............................................................................................................  

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości:* 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

- ilość lokali w budynku łącznie (mieszkalnych i użytkowych) 

w tym: 

○ mieszkalnych  ...............................................................................................................................................  

○ użytkowych  .................................................................................................................................................  

- rodzaj usług ( w przypadku działalności usługowej)  ....................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

6. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony: 

 

Miejscowość: *  ...................................  Nr budynku: *  ....................................  Nr działki: *  ....................  

Obręb: *  ..............................................  Nr księgi wieczystej: *  ......................................................................  

7. Wniosek dotyczy przyłączenia:* 

 do sieci wodociągowej 

 do sieci kanalizacyjnej 

8. Wniosek dotyczy budynku: * 

 istniejącego 

 planowanego 

 rozbudowa/ przebudowa/ 

zmiana funkcji użytkowej 

9. Zaopatrzenie nieruchomości w wodę: * 

 nieruchomość posiada własne 

ujęcie(a) wody w ilości ……… 

 nieruchomość nie posiada własnego 

ujęcia wody 

  



  
Sekretariat Dział techniczny Księgowość Kadry 

tel.: 18 262 21 23 

tel.: 18 262 24 59 
w. 211, 212 w. 215 w. 216 

 

 

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej (dalej: ZWiK)   Biała Niżna 431, 33 

– 330 Grybów. 

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Biała Niżna 431, 33 – 330 Grybów, mailowo na adres:  

zwik@gminagrybow.pl , telefonicznie pod numerem 18/262 21 23  lub z powołanym inspektorem ochrony danych  

jola.gruca23@gazeta.pl.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia, celem podjęcia działań 

niezbędnych do zawarcia umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia (Art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO). 

Dane osobowe Odbiorcy usług, ZWiK może przekazywać: 

● osobom upoważnionym przez ZWiK -pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki, 

● podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

● innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących 

przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu zmiany warunków przyłączenia. Wnioskodawca ma prawo do żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo                          do przenoszenia danych. 

Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

II. Klauzula informacyjna: 

Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  w Białej Niżnej informuje, ze na podstawie art. 27e ust.l pkt 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 2018 poz. 1152 t.j.), w przypadku odmowy 

przyłączenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku  o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie        w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31, 33 – 300 

Nowy Sącz. 

10. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:* 

Qd  = ……………… [m3/d] – cele bytowe, 

Qd  = ……………… [m3/d] – cele technologiczne, 

Qd  = ……………… [m3/d] – cele przeciwpożarowe, 

Qd  = ……………… [m3/d] – cele inne 

11. Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy: 

Qdśr [m3/d] *  .................   Qhmax [m3/h] * ……………….. 

12. Ilość odprowadzanych ścieków: * 

Qdśr [m3/d]=  .....................................  

13. Rodzaje ścieków: * 

 ścieki bytowe 

 ścieki przemysłowe 

14. Do wniosku załączam: 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (preferowana skala 1:500) * 

 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)  

* Pole obowiązkowe 

  

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 


