
 

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci 

Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr działki z oznaczonym obrębem ) : 

………………………………………………............................................................................................................................................

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

Inwestor: ........................................................................................................................................................................... 

Adres inwestora: ………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

1. Proszę o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej * projektowanego / 
istniejącego * obiektu / nieruchomości * ( podać informację o sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu , 
który ma zostać podłączony do sieci ) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

(nazwa, rodzaj – budynek mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy (rodzaj usługi), handlowy, zakład produkcyjny) 

2. Zapotrzebowanie na wodę (średniodobowe [m3/d] i maksymalne godzinowe [m3/h] ) i cel jej wykorzystania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(potrzeby bytowo – gospodarcze, produkcyjne, sanitarno – porządkowe, pielęgnacja zieleni, inne) 
 

2.1 Wielkość ładunku zanieczyszczeń ( ChZT [ gO2/d ], BZT5 [ gO2/d ], Zawiesiny ogólne[g/d], Azot ogólny, Fosfor ogólny) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

3. Jakość i ilość ścieków ( z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe ) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
( dla ścieków przemysłowych podać dane o przewidywanym sposobie podczyszczenia ) 

 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Eksploatator 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance 83-010 , gm. Pruszcz Gdański, ul. Sportowa 25, moich danych osobowych w celu wykonania niniejszego 
polecenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na 
adres: iod@eksploatator.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed 
jej wycofaniem. 

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie wnioskowanej 
czynności. 

 

……..………………………… 

Podpis zleceniodawcy 

 
Administratorem danych osobowych jest: „EKSPLOATATOR” Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn, KRS 0000228872, e – mail: 
biuro@eksploatator.pl, tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, iod@eksploatator.pl, dane osobowe będą przetwarzane w celu 
rozpoznania wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (ewentualne dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Administratora). Konieczność podania danych w zakresie wynikającym 
z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - wynika z ustawy. Niepodanie danych w tym zakresie uniemożliwi wydanie 
warunków przyłączenia do sieci. Podanie danych w pozostałym zakresie (w tym numeru telefonu i adresu e – mail) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, lecz 
może utrudnić rozpoznanie wniosku lub przedłużyć procedurę wydania warunków przyłączenia do sieci. Z pełną informacją dotyczącą celów, sposobów i okresu 
przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osoby, której dane dotyczą można zapoznać się pod adresem:www.eksploatator.pl  

Załączniki : 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  oraz 
innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu ( koncepcja przyłącza na mapie zasadniczej do celów informacyjnych ) 

2. Dokument określający stan prawny nieruchomości ( dobrowolne ) 

3. Odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców ) 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora 

* niepotrzebne skreślić 

 
  Pełna nazwa i adres wnioskodawcy  
                                                                               
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu …………………………………………………….…………… 

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

Rotmanka, dnia ………………………… 
 
„EKSPLOATATOR” Sp. z o.o. 
ul. Sportowa 25 
83 - 010 Straszyn 
Tel. (58) 682 – 88 - 28 

mailto:iod@eksploatator.pl
mailto:iod@eksploatator.pl


 

 

 

   WYPEŁNIA SPÓŁKA 

Stosownie do udzielonego nam zlecenia wydano warunki : Nr : 

………………………………………............................. 

Data wydania : ……...........………………………………… 
 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
Podpis pracownika Spółki 
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