
                                                                                                 Choroszcz,  dnia  .................................. 

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

                  Imię i  nazwisko/ Nazwa  

 

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

           Adres zamieszkania / Siedziba  

 

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

         

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

                            Telefon                                                                                

 
                                                                                             Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów  

                                                                                                     i Kanalizacji w Choroszczy, Spółka z o.o. 

      16-070 Choroszcz ul. Sienkiewicza 25A 

                      

                                                  

W N I O S E K 

o warunki przyłączenia do sieci 

 

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej*, 

kanalizacyjnej* nieruchomości położonej przy ul. ....................................................... 

w ............................................................................,działka nr......................... 

1. Zapotrzebowanie na: 

a) wodę                               -  ........................... m3/d   

b) odprowadzenie ścieków  -  ........................... m3 /d 

2. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych -  ............................................................. 

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

3. Przeznaczenie i charakterystyka zużycia wody -  ..................................................... 

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

4. Rodzaj ścieków -  ...................................................................................................... 

5. Planowany termin rozpoczęcia poboru  wody * -  .................................................... 

odprowadzania ścieków * -  ......................................................................................  

 
Obowiązek informacyjny, stanowiący integralną część wniosku o warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej/kanalizacyjnej 

 
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i 

Kanalizacji w Choroszczy sp. z o.o. 16-070 Choroszcz ul Sienkiewicza 25A. W celu skontaktowania się z 

Administratorem, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail na adres: 

kontakt@zec-choroszcz.pl 

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-

mail: iod@zec-choroszcz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Pani złożenia wniosku o 

warunki przyłączenia do sieci, w celu jego rozparzenia i realizacji  na podstawie umowy – art. 

6 ust. 1 lit. b i c RODO1. (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Uchwała Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 

marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.) 

                                                 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
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Admin
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4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do 

jakich zostały zebrane. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu złożenie 

wniosku o warunki przyłączenia do sieci, jego rozparzenia oraz realizację. 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych. 

6) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski. 

7) Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z zastrzeżeniem 

podmiotów, którym dane osobowe będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów 

prawa. 

9) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.” 

 

 

 

 

 

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

                                                                                           / podpis / 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. 

2. Mapa sytuacyjna, określającą użytkowaną nieruchomość wraz z istniejącą siecią wodociągową i 

kanalizacyjną oraz innymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia terenu. 

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( o ile wymagana jest odrębnymi 

przepisami)*. 

4. Obowiązek informacyjny, stanowiący integralną część wniosku o warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej/kanalizacyjnej. 

 

 

*   niepotrzebne skreślić 

 


