
Uwaga: Odbioru umowy przyłączeniowej należy dokonać w terminie dwóch miesięcy od daty jej sporządzenia. W przypadku nie 

zgłoszenia się po odbiór umowy w w/w terminie, należy wystąpić z ponownym wnioskiem o przyłączenie do sieci wod-kan.  

 

…………………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

…………………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

…………………………………………………………. 
Adres do korespondencji 

…………………………………………………………. 
PESEL  

…………………………………………………………. 
Nr telefonu 

…………………………………………………………. 
Email 

Wołomin, dnia …………….………….. 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. o. 

ul. Graniczna 1 
05-200 Wołomin 

 

Wniosek o wydanie umowy przyłączeniowej wraz z określeniem 
warunków przyłączenia do sieci wod-kan 

 
 

1. Rodzaj instalacji (podać np. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej) 

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

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

2. Określenie zapotrzebowania w [m3/h], [l/s] i cel zużycia wody: 

a) cele socjalne1 q=………………………………………………………………………………………… 

b) przemysłowe: qp=……………………………………………………………………………………….. 

c) technologiczne: qt=……………………………………………………………………………………… 

d) przeciwpożarowe: qp.poż.=………………………………………………………………………………. 

3. Określenie przewidywanej ilości ścieków, ich rodzaj 

a) ścieki socjalno-bytowe1: qn=…………………………………………………………………………… 

b) ścieki przemysłowe (podać charakterystykę, planowane urządzenia podczyszczające): 

qn=……………………………………….………………………………………………………………… 

c) ścieki deszczowe- wielkość powierzchni utwardzonej [m2]:………………………………………… 

4. Lokalizacja przyłącza i rodzaj obiektu:…………………………………………………………..… 

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

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

5. Planowany termin 

a) poboru wody: ………………….. 

b) odprowadzania ścieków: ………………….. 

1 Wypełnić: 

zawór czerpalny: ….. szt., płuczka ciśnieniowa/zbiornikowa: …… szt., zmywarka do naczyń: …… szt., 

pralka: …… szt., natrysk: …… szt., wanna: …… szt., zlewozmywak: …… szt., umywalka: …… szt. 

Załączniki: 
1. Dokument określający stan prawny nieruchomości         

Kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej 
W przypadku, jeśli na nieruchomość nie została założona księga wieczysta 
lub dane w księdze wieczystej nie są zgodne z aktualną ewidencją należy 
dodatkowo załączyć kopię aktualnego wypis z rejestru gruntów. 

2. Mapa sytuacyjna wraz z uzbrojeniem terenu. 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
podpis Wnioskodawcy 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 

(dalej: RODO) 

Uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o.                 

z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1. 

2) Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:  

- adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  ul. Graniczna 1, 05-200 

Wołomin, 

- adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b)  RODO w celu zawarcia i realizacji 

umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Dz. U.               

z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także 

dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych we wniosku, w tym imię i nazwisko, 

adres, telefon, e-mail, podpis, PESEL, numer, seria, termin ważności Dowodu Osobistego i nazwa organu go 

wydającego, Nr księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, …………………………………………….1 

5) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą zostać udostępnione uprawnionemu 

podmiotowi obsługi informatycznej, prawnej, audytowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

7) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – do czasu upływu terminu przedawnienia 

roszczeń z umowy ustalonych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.   

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach                

o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 

(RODO), prawo wniesienia sprzeciwu. 

9) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)), 

10) Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy                

o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

11) Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

                                                                                                         

…………………..………………… 
                                                                                                                                                                     /data i podpis wnioskodawcy/ 

                                                   
1 Niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@pwik.wolomin.pl

