WNIOSEK O WYDANIE TECHNICZNYCH
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
WODNO – KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE GMINY LEŚNA

miejsce na potwierdzenie wpływu przez Urząd Miejski w Leśnej

Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna
sekretariat@lesna.pl, 75 721 12 39 wew. 43

wydanie 1. XII 2021

podstawa prawna: art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków zwaną dalej u.z.z.w.o.ś.

…………………………………………………………………
miejscowość, data
DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE
Imię i nazwisko lub nazwa firmy:
Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony)
Imię i nazwisko lub nazwa firmy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Adres:
Adres:
Ulica: …………………………………………………………………….
Ulica: ……………………………………………………………………....
Miejscowość: ………………………………………………………..
Miejscowość: …………………………………………………………..
Kod pocztowy: ………………………………………………........
Kod pocztowy: ………………………………………………...........
Telefon: ………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………….
•

•

W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię) oraz
dowód wniesienia opłaty skarbowej 17 zł z tytułu ustanowienia pełnomocnika
Podanie numeru telefonu lub e-mail, nie jest obowiązkowe, jednak może usprawnić proces wydania warunków

RODZAJ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
□ zaopatrzenie w wodę □ odprowadzenie ścieków bytowych1)
□ odprowadzenie ścieków przemysłowych2)
WSKAZANIE LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………….
Ulica, nr domu: …………………………………………………………………………………………………….
Numer działki: ………………………………………………………………………………………………………
Obiekt: □ istniejący □ projektowany □ rozbudowa/zmiana funkcji
Obiekt posiada własne ujęcie wody: □ tak □ nie

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU I SPOSOBIE WYKORZYSTYWANIA NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU, KTÓRY MA
ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI
Rodzaj zabudowy:
□ jednorodzinna,
□ wielorodzinna,
□ w zabudowie szeregowej,
□ zabudowa zagrodowa,
□ obiekty produkcyjne i usługowe,
□ inna .................................................................................
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CELE

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej
Średnie dobowe
Maksymalne godzinowe
Maksymalne sekundowe*
Qdśr
Qh max
Qs max
m3/d

m3/h

dm3/s

bytowe
technologiczne
p.poż zewnętrzne
p.poż wewnętrzne
inne ………………………….

-

Dla zabudowy jednorodzinnej przyjmować:
ilość zużywanej wody 0,1 m3/osobę w ciągu doby
współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,5÷3,0

ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚCIEKÓW
Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków:
□ ścieki bytowe1) w ilości średniodobowej Qdśr = ………… m3/d
□ ścieki przemysłowe2) w ilości średniodobowej Qdśr = …………. m3/d
•

w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych, należy dostarczyć szczegółową informację dotyczącą
technologii produkcji, rodzaju i składu ścieków przemysłowych, które będą wprowadzane do urządzeń
kanalizacyjnych

DODATKOWE INFORMACJE OD WNIOSKODAWCY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Oświadczam, że jestem: □ właścicielem nieruchomości gruntowej □ współwłaścicielem- udział …………………………
□ dzierżawcą □ zarządcą □ upoważnionym □ nie posiadam tytułu prawnego do nieruchomości
ZAŁĄCZNIKI:
□
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Plan sytuacyjny przyłącza
należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
□
Pełnomocnictwo (należy dołączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika)
□
Dowód wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (należy dołączyć w przypadku ustanowienia
pełnomocnika)
ODBIÓR WARUNKÓW
□ osobiście
□ odesłać pocztą
□ wysyłka kopii na e-mail
Oświadczam, że zapoznałem się z udostępnioną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych RODO

…………………………………..
data

……………………………………….
czytelny podpis/pieczątka

Objaśnienia:
□ należy zaznaczyć właściwe
* podanie informacji nie jest obowiązkowe
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1)

Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków
2)

Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z
prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu
Pozostałe informacje:
1. Terminy wydania warunków technicznych:
• 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
• 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach ww. terminy mogą zostać przedłożone odpowiednio o kolejne 21 albo 45
dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn
tego przedłużenia.
2. Wnioski niekompletne, które nie zostaną uzupełnione w określonym terminie na pisemną prośbę zostaną rozpatrzone
odmownie.
3. Na planie zabudowy lub na szkicu sytuacyjnym należy wskazać przebieg przyłącza oraz proponowane miejsce włączenia do
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny muszą również określać usytuowanie przyłączy
w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.
19a ust. 4 pkt 6 u.z.z.w.o.ś.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:

Burmistrz Leśnej z siedzibą ul. Rynek 19, 59-820 Leśna

Imię i Nazwisko IOD: Kornelia Sieracka
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych
Adres e-mail: iod@lesna.pl
oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
Telefon: 75 72 11 239
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Podstawą do przetwarzania
osobowych jest:

Pani/Pana

Rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej
danych Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

Informacja o przekazywaniu danych do innych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
podmiotów: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla rozpoznania
wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz – w przypadku wydania warunków technicznych przyłączenia do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez okres ważności wydanych warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, tj. przez 2 lata od
dnia ich wydania.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.
dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3.
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4.
wniesienia skargi do organu nadzorczego

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych
2.
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz
profilowaniu.
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