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WNIOSEK 
o wydanie warunków 
przyłączenia do sieci 

wodociągowej / kanalizacyjnej * 

 
 

 
 
 
 
 

..................................................... 
data wpływu / nr kancelaryjny  

 

 

DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
 

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy 

 
 
 
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci: 
 
 
 
 
 
 
  telefon kontaktowy:  ……………………………..  e-mail: …………………………………………. 
 

3. Sposób odbioru:  
 
 

  □ listownie              □ osobiście 

4. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
 
 
 
 
 

 

 

OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
 

5. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  □ budynek mieszkalny jednorodzinny                   □ budynek mieszkalny wielorodzinny 

 

  □ inna zabudowa (jaka) ................................................................................................................................................................... 
 

6. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki / 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

  □ budynek projektowany                   □ budynek istniejący                    □ budynek w rozbudowie 
 

7. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:     □ TAK      □ NIE 
 

8. Zapotrzebowanie wody:  

□ cele bytowe Qmaxd = .................................... [m3/d]  

□ cele przemysłowe Qmaxd = .......................... [m3/d]  

□ cele inne (jakie) ………………..……… Qmaxd = ...................... [m3/d]  

 

□ cele przeciwpożarowe:   

 hydranty wewnętrzne  Qmax = ................................ [dm3/s]  

  

 hydranty zewnętrzne  Qmax = ................................. [dm3/s] 

 

9. Rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków:  

□ ścieki bytowe Qmaxd = .................................. [m3/d]  

□ ścieki przemysłowe Qmaxd = ........................ [m3/d]  

□ ścieki inne (jakie) ……………………… Qmaxd = ...................... [m3/d] 

10. Wskaźniki zanieczyszczeń dla ścieków przemysłowych: 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka Wartość 

1 ChZTdwuchrom mgO2/dm3  

2 BZT5 mgO2/dm3  

3 Zawiesina ogólna mg/dm3  

4 Azot amonowy mgNNH4/dm3  

5 Chlorki mgCl/dm3  

6 Siarczany mgSO4/l  

7 Węglowodory ropopochodne mg/l  

8 Substancje ekstrahujące się 
eterem naftowym 

mg/l  

9 Substancje powierzchniowo 
czynne anionowe 

mg/l  

10 Odczyn pH  

11 Fosfor mg/dm3  

12 Inne charakterystyczne 
 
 
 
 

  

   
 
 



11. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody: 
 
      ……….………………………….………………   
 

  12. Planowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków:  
 
        …..……………………………………...……………………   
 

13. Do wniosku załączam: 

   □ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia   

            terenu (zaleca się sporządzenie w/w planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 500) 

   □ odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu – w przypadku osób prawnych   

   □ upoważnienie udzielone przez Inwestora - Pełnomocnictwo   
 

 

   * niepotrzebne skreślić                                                                                                                  

 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 
 

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci lub odmowy ich wydania wynosi odpowiednio: 
 

21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 
 
UWAGA: 
1) Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów  

na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego  
o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od MPGK Sp. z o.o. w Jaśle. 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może przedłużyć powyższe terminy, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po 
uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

 
Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku (zaleca się wypełnienie drukowanymi literami) oraz załączenie wymaganych 
załączników. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. 
 
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią wniosku dotyczącą wydania warunków przyłączenia do sieci oraz informacją o przepisach dotyczących 
ochrony danych osobowych zawartą poniżej. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               …………………………………..……… 
                                                                                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

 
 

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4. ust.11  Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie). 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle ul. Na Kotlinę 33, numer KRS 0000080708 w celu realizacji przedmiotu działalności Przedsiębiorstwa. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie). 
 

Klauzula informacyjna: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy 

ul. Na Kotlinę 33 zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Juszczyk, e-mail: k.juszczyk@mpgk.jaslo.pl, 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji przetmiotu działalności Przedsiębiorstwa  i mogą być udostępniane innym 

odbiorcom, 
 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a,b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 
 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 
 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

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

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat  


