
 

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Komunalnej sp. z o.o. 

 

WNIOSEK  
o wydanie warunków  
przyłączenia do sieci  

wodociągowej / kanalizacji sanitarnej 
(niepotrzebne skreślić) 

 

…………………….. 
(data wpływu/ nr  

kancelaryjny) 
 

DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

1. Imię  i nazwisko / Nazwa: (wypełnić drukowanymi literami) 

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

3. Adres do korespondencji: 

 

 

OKREŚLENIE  POTRZEB  PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

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

 
 budynek mieszkalny jednorodzinny      zabudowa zagrodowa        inna zabudowa (jaka?)....................... 

5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres /  Nr działki / obręb 

6. Zapotrzebowanie na wodę 

Wyszczególnienie Qd śr [m3/d] Qh max [m3/h] Q [dm3/s] 

cele bytowe    1) 

cele technologiczne 2) 2) 1) 

cele przeciwpożarowe   2) 

cele inne 2) 2) 1) 

1) Wypełnić opcjonalnie 
2) Niewypełnienie rubryki oznacza, że wnioskodawca deklaruje brak zapotrzebowania na określone cele 

7. Ilość odprowadzanych ścieków 
 

Qd śr = ................[m3/d] 

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

              ścieki bytowe 

            ścieki przemysłowe  
 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń:   
 

………………….......................…………….…………… 
9. Planowany  termin : 
 

• poboru  wody od  …....….……………………… 

• dostarczania  ścieków  od………………………  

10. Nieruchomość  posiada  własne ujęcie  wody:      
      tak 

      nie       

11. Do wniosku załączam: 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu; 
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

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.  

 
                                                                              
 Dnia ……………………………………………………………                                                                                             Podpis ………………………………….…………………. 



 

Załącznik do wniosku opracowania warunków przyłączenia 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

 

PIK Sp. z o.o. informuje, że 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  Spółka z o.o. z 

siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109135, zwany 

dalej: „Administratorem”. 

2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, e-mail: 

poczta@pik-pszczyna.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 32 210 20 86.  

3. Podane we wniosku dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s.1) – RODO. 

4. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu (wglądu) do swoich danych, wnioskowanie  

o ich poprawienie, uzupełnienie i usunięcie oraz ograniczenie przetwarzania tych danych. Wniosek 

może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji 

usługi.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku/ zlecenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


