
…………………, dn. .............................. 

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

(Imię i nazwisko, nazwa inwestora) 

Adres: .................................................. 

Telefon: ................................................             Burmistrz Miasta i Gminy 

NIP ** ...................................................                        Solec nad Wisłą 

ul. Rynek 1,  27-320  Solec nad Wisłą  

Proszę o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej* dla :  

⇒budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego (istniejącego, projektowanego)* 

⇒obiektu innego (istniejącego, projektowanego) (określić rodzaj, ilość kondygnacji)*: 

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

⇒działki budowlanej, innej (podać powierzchnię)* 

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

Adres budynku /lub działki/: miejscowość ............................................................ 

 ul. ..................................................................nr ewidencyjny działki .......................... 

Ilości wody i ścieków* /nie wypełnia się dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego/ 

1. woda – zapotrzebowanie średnie dobowe Qdśr. przepływ obliczeniowy qs, na cele: 

· bytowo-gospodarcze Qdśr [m3/d] .....................;  

· technologiczne Qdśr [m3/d] ......................; przeciwpożarowe qs [dm 3/s] ................. 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody……………..[m3/d]  

2. ścieki – rodzaj i ilość średnia dobowa Qdśr: 

· bytowo-gospodarcze Qdśr [m3/d] ..................; przemysłowe Qdśr [m3/d] ..................;  

Planowana lokalizacja wodomierza: studnia wodomierzowa, kotłownia, piwnica, 

inne*………………………………………….. 

Wydane warunki odbiorę osobiście/ proszę przesłać pocztą*  

(  *) niepotrzebne skreślić,   **) dotyczy tylko firm) 

………………………………… 

       Podpis 
Załączniki: 

1. Aktualnamapa zasadnicza sytuacyjna obejmująca przyłączaną działkę (część od strony sieci); 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na której planowane jest 

wykonanie przyłącza. 

3. Opis technologii produkcji i dane dotyczące powstających ścieków ewentualnie ich analiza fizyko -

chemiczna  (w przypadku odprowadzania ścieków innych niż bytowe). 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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)  dalej RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad 

Wisłą z siedzibą przy ul. Rynek 1, 27 – 320 Solec nad Wisłą, kontakt: adres e-mail: 

burmistrz@solec.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: iod@solec.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana w celu: 

a) wydania warunków technicznych przyłączenia się do wodociągu, 

b) złożenia wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

c) podpisania umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

d) rozwiązania umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 

e) złożenia wniosku o wymianę wodomierza. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zawarcia umowy na dostawę wody 

na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w pozostałych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2020 r. poz. 2028). 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane od momentu złożenia wniosku aż do momentu 

ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dalsze przetwarzanie będzie dokonywane dla celów 

archiwalnych w interesie publicznym. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 

 

 

 

……….……………………..… 

czytelny podpis wnioskodawcy 
 

mailto:burmistrz@solec.pl

