
  OŚ 22               OŚ.6853.           .20 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

  

I. Dane podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 

Imię i nazwisko/Nazwa: 
 

 

Adres do korespondencji: 

 

 

Numer telefonu (opcjonalnie): 

 

II.  Rodzaj przyłączanego obiektu 

 

1. 

❑ istniejący    

❑ projektowany 

 
2. 
❑ budynek mieszkalny jednorodzinny     
❑ zabudowa zagrodowa       
❑ inna zabudowa jaka ………………………………….. 
 

3.  
❑ adres przyłączanego obiektu taki sam jak do korespondencji 
❑ adres przyłączanego obiektu  

 

 

 
 

4. 

Numer działki 
 

5. 

Ilość lokali mieszkalnych:  
 

III. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków 

 

 Bytowe    [m3/h]    [m3/d] 

  

 Przemysłowe    [m3/h]    [m3/d] 

 

IV. Planowany termin odprowadzania ścieków 
 

 

 

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca 
 ul. Jagiellońska 7 
32-010 Luborzyca 

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl 
tel/fax: 12 387 14 10 

Referat ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/


V. Jakość odprowadzanych ścieków 

 
Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757)  

 
❑ TAK    ❑ NIE 

 
W przypadku zaznaczenia opcji „NIE” należy określić jakość odprowadzanych ścieków: 

 

 

 

 

 

VI. Obligatoryjne załączniki do wniosku 

Do wniosku załączam: 

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

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
❑    Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców). 
❑ Tytuł prawny do nieruchomości. 
❑    Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 (mapa do celów projektowych). (opcjonalnie) 
❑    Pełnomocnictwo (w przypadku korzystania z usług pełnomocnika) 
❑    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku korzystania z usług pełnomocnika) 
 

VII. Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyłączenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu 
podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną 
załączoną do niniejszego wniosku. 

 
Data.......................................   Podpis.................................................. 

 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz  
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 a) i b) Rozporządzenia. 
3. Dane przechowywane są przez 4 lata. 
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy, którym będą one niezbędne do wykonywania  
swoich obowiązków, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym na podstawie zawartej  
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 
5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. 
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
7. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu. 
8. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego  
webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl lub listownie na adres administratora danych (z dopiskiem „Do 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych”).  
 
 
 

Odbiór: 
 

❑ osobisty  ❑ pocztą                                                      Podpis................................................... 


