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DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
1. Imię i Nazwisko/Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziba oraz dane kontaktowe tel./e
tel./e-mail podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny1
 zakład usługowy
 inna zabudowa jaka …………………………………………………………………….……………………..
4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony /adres/ nr działki/ obręb

5. Średniodobowe zapotrzebowanie wody:

Qd = ……………….. [m3/d] – cele bytowe
Qd = ……………….. [m3/d] – cele technologiczne
Qd = ……………….. [m3/d] – cele przeciwpożarowe
Qd = ……………….. [m3/d] – cele inne
7. Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków

Qśd = ……………………… [m3/d]

9. Planowany termin:

 poboru wody
od ……………………………..
 dostarczania ścieków od ……………………………..

6. Maksymalny przepływ wody średniodobowej
i maksymalnej godzinowy

Qśd = ……………………… [m3/d]
Qh = ……………………… [m3/h]
8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

 ścieki bytowe
 ścieki przemysłowe
Wielkość ładunku zanieczyszczenia ……………..…………..
10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

 Tak
 Nie

10. 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)

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 z klauzulą informacyjną załączoną
do niniejszego wniosku.
Dnia ……………………………………………………………
…………………………………………

Podpis ………………………………………………………………

Informacje dotyczące maksymalnego przepływu średniodobowego, maksymalnego przepływu godzinowego
oraz ładunku zanieczyszczeń:
Parametry zapotrzebowania na
wodę/ścieki:
Średniodobowe zapotrzebowanie
na wodę

Wzór obliczeniowy/ wartości:
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Na terenach średnio
zurbanizowanych przyjmuje się:
𝑄 = 0,12 [

- dla mieszkalnictwa jednorodzinnego
Nd=2,0
- dla wielorodzinnych Nd=1,5
- dla usług, zakładów Nd=1,3
- dla mieszkalnictwa jednorodzinnego
Nd=3,0
- dla wielorodzinnych Nd=1,6
- dla usług, zakładów Nd=3,0
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230 – 500 [mg*O2/dm ]

Średniodobowy przepływ odprowadzanych
zapotrzebowaniu na wodę Qd na cele bytowe.

ścieków

Qśd

] - na cele bytowe

powinien

300 [mg*O2/dm ]
być

równy

średniodobowemu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, z siedzibą w Kaletach przy ul.
Żwirki i Wigury 2
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kalety.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na
podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Korzystanie z uprawnień wynikających z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w
oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania
czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady
KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest wymogiem dobrowolnym,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości
realizacji Pana/Pani wniosku.

